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 UCHWAŁA Nr XXXI/454/08

Rady Miejskiej w Słupsku

 z dnia 26 listopada 2008 r.

 w sprawie zmiany w zał>czniku do uchwały Nr XXVIII/406/08 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 24 wrzeWnia 2008 r. 

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom, niepublicznym szkołom o 

uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie miasta Słupska.

Na podstawie art. 90 ust. 1– 4 ustawy z dnia 7 wrzeWnia 
1991 r. o systemie oWwiaty (t.j. Dz.U z 2004 r. Nr 256, poz. 
2527, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, Dz. U z 2005 r., 
Nr 17, poz. 141,Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, 
poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz 2104; z 2006 r. 
Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 
2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, 
Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280,Nr 181, poz. 1292,; z 
2008 r. Nr 70, poz. 416) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym (t.j. z 2001 r. 
Dz. U. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 
1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. 
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 
1441,Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 
poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 
173, poz. 1218); z 2008 r. Nr 180, poz. 1111. Rada Miejska 
w Słupsku uchwala, co nastCpuje:

§ 1

W zał>czniku do uchwały Nr XXVIII/406/08 Rady Miejskiej 
w Słupsku z dnia 24 wrzeWnia 2008 r. w sprawie ustalenia 
trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przed-
szkolom, niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół 
publicznych prowadzonych na terenie miasta Słupska 
wprowadza siC nastCpuj>ce zmiany:
1. pkt 5 zał>cznika do uchwały otrzymuje brzmienie: 

„Niepubliczne szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły 
ponadgimnazjalne o uprawnieniach szkół publicznych, 

w których realizowany jest obowi>zek szkolny lub 
obowi>zek nauki, otrzymuj> dotacjC z budcetu Gminy 
Miejskiej Słupsk w wysokoWci 100% kwoty przewidzianej 
na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w czCWci 
oWwiatowej subwencji ogólnej.

2. pkt 6 zał>cznika do uchwały otrzymuje brzmienie:
 Niepubliczne szkoły o uprawnieniach szkół publicznych, 

w których nie jest realizowany obowi>zek szkolny lub 
obowi>zek nauki otrzymuj> dotacjC z budcetu Gminy 
Miejskiej Słupsk w wysokoWci 50% ustalonych w 
budcecie gminy wydatków biec>cych ponoszonych w 
szkołach publicznych tego samego typu w przeliczeniu 
na jednego ucznia. W przypadku braku na terenie gminy 
lub powiatu szkoły publicznej danego typu lub rodzaju 
podstaw> do ustalenia wysokoWci dotacji s> wydatki 
biec>ce ponoszone przez najblicsz> gminC lub powiat na 
prowadzenie szkoły publicznej danego typu lub rodzaju.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza siC Prezydentowi Miasta 
Słupska.

§ 5

Uchwała wchodzi w cycie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku UrzCdowym Województwa Pomorskiego 
z moc> obowi>zuj>c> od dnia 1 wrzeWnia 2008 r.

 
Przewodnicz>cy

Rady Miejskiej w Słupsku
Zdzisław Sołowin
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 UCHWAŁA Nr XIX/202/2008

Rady Gminy StCcyca

 z dnia 16 wrzeWnia 2008 r.

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrCbu geodezyjnego Potuły, w 

gminie StCcyca.

Na podstawie art. 20 w zwi>zku z art. 14 ust. 8, art. 15, 
art. 16 ust. 1, art. 17, art. 29 i art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, 
poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 
2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635 oraz z 2007 r. Nr 
127, po. 880), Rozporz>dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projek-
tu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
(Dz. U. Nr 164, poz. 1587) i art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 
i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 
1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, 

poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, 
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. 
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) Rada 
Gminy StCcyca, po sprawdzeniu zgodnoWci ze zmian> Stu-
dium uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy StCcyca uchwala, co nastCpuje:

§ 1

1. Zgodnie z uchwał> nr V/51/2007 r., z dnia 20 marca 
2007 r. o przyst>pieniu do sporz>dzania miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla obrCbu 
geodezyjnego Potuły w gminie StCcyca - uchwala siC 
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla 
czCWci obrCbu geodezyjnego Potuły w gminie StCcyca, 
obejmuj>cy obszar o powierzchni ok. 565,18 ha, o 
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granicach wyznaczonych zgodnie z zał>cznikiem nr 1 
do uchwały.

2. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
składa siC z:
1) czCWci tekstowej – ustaleM planu;
2) czCWci graficznej – rysunku planu w skali 1:5000 - sta-

nowi>cego zał>cznik nr 1 do uchwały.
3) czCWci graficznej – rysunków planu w skali 1:1000 

- stanowi>cego zał>cznik nr 2, 3, 4 do uchwały.
4) rozstrzygniCcia dotycz>cego złoconych uwag – zał>cz-

nik tekstowy nr 5;
5) rozstrzygniCcia dotycz>cego infrastruktury objCtego 

zadaniami własnymi – zał>cznik tekstowy nr 6.

§ 2

1. Ustala siC podział obszaru objCtego planem na 5 
podstawowych stref funkcjonalnych rozgraniczonych 
liniami rozgraniczaj>cymi, oznaczonych symbolami (1. 
do 5.):
Strefa 1. - Strefa leWna;
Strefa 2.– Strefa rolna;
Strefa 3. – Strefa zwartej zabudowy;
Strefa 4. – Strefa rekreacyjna;

 Strefa 5. – Linowe tereny obsługi komunikacji i infra- 
struktury;
1) Dopuszczono w kacdej ze stref, podział na mniejsze 

obszary: tereny urbanistyczne lub jednostki urba-
nistyczne, rozgraniczone liniami rozgraniczaj>cymi 
i oznaczone odpowiednimi symbolami cyfrowymi, w 
których pierwsza cyfra oznacza numer strefy, druga 
– numer terenu urbanistycznego, natomiast trzecia 
- numer jednostki urbanistycznej.

2) Teren urbanistyczny lub jednostkC urbanistyczn> sta-
nowi> obszary wydzielone liniami rozgraniczaj>cymi, 
w obrCbie, których obowi>zuj> te same zasady zago-
spodarowania pod okreWlon> grupC funkcji, oznaczon> 
literami i cyframi.

2. Na całym obszarze planu wydzielono tereny pod 
drogi dziel>c je na: publiczne (pierwszy symbol - KD) 
i wewnCtrzne - symbol KDW oraz przypisuj>c im odrCbne 
dla poszczególnych rodzajów dróg numery.

3. Oznaczenia ucyte w tekWcie i na zał>czniku graficznym:
ZL - tereny leWne;
ZP - tereny zieleni jako biologicznie czynne w tym nie-

ucytki, tereny podmokłe, zakrzaczenia, dopuszcza 
siC zagospodarowanie czCWci terenu w postaci zbior-
nika  retencyjnego i innych urz>dzeM infrastruktury;

ZN - tereny zieleni objCtej formami ochrony przyrody 
zgodnie z przepisami szczegółowymi (rezerwaty 
przyrody, ucytki ekologiczne);

Ws - tereny wód powierzchniowych, stoj>cych lub pły-
n>cych: jeziora, oczka wodne, cieki, rowy meliora-
cyjne

R - tereny produkcji rolnej
RM - tereny rozproszonej zabudowy zagrodowej lub 

mieszkaniowej
MN - zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna, wolno-

stoj>ca
MR - zabudowa rekreacyjna, wolnostoj>ca
U/MN - usługi o szerokim zakresie w tym usługi gastro-

nomii i handlu, usługi zwi>zane z obsług> ruchu 
turystycznego i tranzytowego oraz usługi zwi>zane 
z obsług>  mieszkaMców oraz zabudowa mieszka-
niowa wolnostoj>ca;

U - usługi o szerokim zakresie w tym obsługi ruchu 
turystycznego i obsługi mieszkaMców, usługi ucy-
tecznoWci publicznej;

UT - usługi obsługi turystyki i rekreacji w tym pensjo-
naty, oWrodki wypoczynkowe, SPA, stanice wodne 

itp. oraz zespoły apartamentowe, pola kampingowe 
i namiotowe;

E - tereny liniowe lub obszarowe przeznaczone do 
obsługi sieci energetycznej w tym linie napowietrzne, 
kablowe stacje transformatorowe.

KD - tereny dróg publicznych, tereny obszarów komuni-
kacyjnych.

KDW- tereny dróg wewnCtrznych

4. UWciWlenie warunków zagospodarowania oraz okreWlenie 
dopuszczalnego sposobu kształtowania zabudowy dla 
poszczególnych wydzielonych stref i obszarów zawarte 
zostały w § 4

5. WyjaWnienie pojCć:
1) budynek główny – budynek o dominuj>cej formie 

i funkcji znajduj>cy siC zwykle od frontu działki;
2) budynek pomocniczy – budynek, w którym znajduj> 

siC funkcje uzupełniaj>ce lub budynek gospodarczy, 
garacowy;

3) funkcja podstawowa – funkcja zajmuj>ca co najmniej 
60% ł>cznej powierzchni ucytkowej wszystkich budyn-
ków znajduj>cych siC na danej nieruchomoWci;

4) funkcja uzupełniaj>ca - nalecy przez to rozumieć inne 
rodzaje przeznaczenia nic podstawowe, które uzu-
pełniaj> lub wzbogacaj> przeznaczenie podstawowe. 
Ł>czna powierzchnia ucytkowa budynków zwi>zana 
z przeznaczeniem uzupełniaj>cym nie moce przekra-
czać 40% powierzchni ucytkowej wszystkich budyn-
ków na danej nieruchomoWci;

5) funkcja tymczasowa – funkcja, któr> mocna wpro-
wadzić na teren do czasu realizacji funkcji obowi>-
zuj>cych. Funkcja tymczasowa nie dotyczy funkcji 
istniej>cych na danym terenie przed wprowadzeniem 
ustaleM planu;

6) powierzchnia zabudowy - stosunek (w procentach), 
powierzchni zabudowy wszystkich budynków zlokali-
zowanych na działce, do powierzchni działki budow-
lanej;

7) powierzchnia utwardzona – trwałe utwardzenia terenu 
w postaci placów, parkingów, dojazdów i Wciecek 
itp. przedstawionych w procentach w stosunku do 
powierzchni całej działki budowlanej;

8) obowi>zuj>ca linia zabudowy – oznacza koniecznoWć 
zlokalizowania minimum 70% frontu budynku w tej linii, 
z mocliwoWci> cofniCcia pozostałej czCWci pierzei, przy 
czym nie dotyczy to takich elementów budynku jak: 
balkon, okap, wykusze;

9) nieprzekraczalna linia zabudowy – oznacza maksy-
malne lecz nie obowi>zuj>ce ustawienie budynku 
z mocliwoWci> wycofania budynku w gł>b działki; 
nieprzekraczalna linia zabudowy nie dotyczy takich 
elementów budynku jak: balkon, okap, wykusze;

10) przestrzeM publiczna - teren wyznaczony ustaleniami 
planu, przewidziany do realizacji celów publicznych, 
ogólnodostCpny;

11) strefa – wydzielony obszar którego wyrócniaj>c> cech> 
s> obostrzenia wynikaj>ce z przepisów szczególnych 
lub warunki dotycz>ce funkcji lub zabudowy np. strefa 
centrum zabudowy, strefa zabudowy rozproszonej itp. 
Strefa podzielona jest na mniejsze jednostki, odpo-
wiednio ponumerowane, gdzie pierwsza cyfra oznacza 
numer strefy, druga numer terenu urbanistycznego, 
trzecia numer jednostki urbanistyczne;

12) teren urbanistyczny –teren o czytelnej funkcji podsta-
wowej, który jest podzielony na mniejsze jednostki 
urbanistyczne;

13) jednostka urbanistyczna – najmniejszy wydzielony 
obszar o jednorodnej funkcji i sposobie zagospoda-
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rowania terenu dla którego obowi>zuj> takie same 
nakazy i zakazy, opisany tym samym numerem gdzie 
ostatnia liczba oznacza numer jednostki urbanistycz-
nej.

6. NastCpuj>ce oznaczenia graficzne na rysunku planu, tzn. 
na zał>czniku nr 1 i nr 2, s> obowi>zuj>ce:
1) dla zał>cznika nr 1:

a) granice obszaru opracowania planu;
b) granice stref;
c) granice obszarów chronionych;
d) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznacze-

niu i rócnych zasadach zagospodarowania;
e) oznaczenia przeznaczenia terenów urbanistycz-

nych;
f) linie zabudowy,
g) strefy zakazu zabudowy

2) dla zał>cznika nr 2:
a) granice terenów o rócnym sposobie ucytkowania;
b) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznacze-

niu i rócnych zasadach zagospodarowania;
c) oznaczenia przeznaczenia terenów urbanistycz-

nych;
d) linie zabudowy,
e) strefy zakazu zabudowy

§ 3

USTALENIA OGÓLNE
1. ZASADY OCHRONY VRODOWISKA KULTUROWEGO.
1) Dla stanowisk płaskich ustanowione s> strefy 

archeologicznej ochrony konserwatorskiej (ich zasiCg 
zobrazowano na zał>czniku graficznym nr 1 do 
uchwały). Dla obiektów archeologicznych i ich stref 
ochrony obowi>zuje wymóg uzyskania opinii Muzeum 
Archeologicznego w GdaMsku. W strefie, dla wszystkich 
inwestycji w niej lokalizowanych, obowi>zuje zakaz 
jakichkolwiek prac ziemnych i inwestycyjnych bez zgody 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w GdaMsku, 
który kacdorazowo okreWli inwestorowi, w wydanym 
pozwoleniu zakres niezbCdnych do wykonania badaM 
ratowniczych wyprzedzaj>cych proces zainwestowania 
terenu.

2) Stanowiska archeologiczne o własnej formie 
krajobrazowej – podlegaj> one trwałej ochronie 
i bezwzglCdnemu zachowaniu, a tym samym tereny 
przez nie zajmowane s> wył>czone z pod jakiegokolwiek 
zagospodarowania (np. parcelacja, zabudowa itp.)

3) Na obszarze planu znajduj> siC małe elementy sakralne 
(kapliczki i krzyce przydrocne), które nalecy zachować 
i poddawać sukcesywnej rewaloryzacji;

4) Ustala siC ochronC układu ruralistycznego wsi Potuły 
(jego granice okreWlono na zał>czniku nr 1 i 2 do 
uchwały). Ustala siC nastCpuj>ce zasady ochrony:
a) ochronie konserwatorskiej poddaje siC historyczn> 

kompozycjC przestrzenn>, historyczne podziały kata-
stralne, historyczn> nawierzchniC, historyczny układ 
zabudowy, historyczn> zieleM komponowan> oraz 
historyczne budynki oraz inne elementy o wartoWciach 
historycznych, zachowane zarówno w czCWci nadziem-
nej, jak i podziemnej;

b) wskazuje siC, ce w zagospodarowywaniu terenów 
objCtych ochron> nalecy uwzglCdniać historyczn> 
formy zagospodarowania, zaW w przypadku wpro-
wadzenia nowej zabudowy nalecy j> pod wzglCdem 
linii zabudowy, skali, gabarytów, usytuowania i formy 
dachu kształtować w nawi>zaniu do tradycji historycz-
nych;

c) wskazuje siC, ce nalecy doprowadzić do rewaloryza-
cji terenów objCtych ochron>, powoduj>c usuniCcie 
elementów szpec>cych poprzez likwidacjC obcych 

historycznemu charakterowi zagospodarowania 
form zabudowy lub tec przekształcenia tej zabudo-
wy, zgodne z historycznym charakterem zabudowy 
miasta;

d) wskazuje siC, ce na terenach objCtych ochron> nalecy 
d>cyć do uzupełniania brakuj>cej zabudowy w miej-
scach jej historycznego wystCpowania, z zachowaniem 
historycznych linii zabudowy, skali, gabarytów, usytu-
owania i formy dachu, kształtowanych w nawi>zaniu 
do przekazów historycznych, a w przypadku ich braku 
w oparciu o analogie; nadto w zabudowie tej nalecy w 
sposób harmonijny ł>czyć tradycjC ze współczesno-
Wci>;

e) wskazuje siC, ce na terenach objCtych ochron> budynki 
o historycznych wartoWciach architektonicznych nalecy 
poddać rewaloryzacji, prowadz>c w nich remonty 
kapitalne lub doraane, z poszanowaniem historycznej 
formy architektonicznej, skali, wystroju elewacji, w tym 
stolarki okiennej i drzwiowej;

f) na terenach objCtych ochron> rozbiórki budynków o 
wartoWciach historycznych dopuszcza siC w sytuacjach 
szczególnie uzasadnionych ich stanem zachowania, 
stwarzaj>cym zagrocenie dla cycia lub mienia ludz-
kiego, potwierdzonym opini> o stanie zachowania, 
wykonan> przez osoby posiadaj>ce stosowne upraw-
nienia do wykonywania takich opinii oraz po wykonaniu 
inwentaryzacji architektonicznej dopuszczonego do 
rozbiórki obiektu;

g) zakłada siC projektowanie nowej zabudowy o dobrym 
standardzie materiałowym i technologicznym, przy 
ucyciu tradycyjnych metod i materiałów; ustala siC 
zakaz lokalizacji obiektów budowlanych według doku-
mentacji typowej i powtarzalnej;

h) historyczne załocenia zieleni, w tym parki, na terenie 
objCtym stref> obejmuje siC ochron> konserwatorsk> 
w ich historycznych granicach;

i) na terenie objCtym ochron> zaleca siC by elementy 
małej architektury oraz elementy wystroju wnCtrz prze-
strzennych dostosować do zabytkowego charakteru 
tych wnCtrz;

5) Dla obiektów objCtych ochron> konserwatorsk> 
pojedynczych jak równiec znajduj>cych siC w strefie 
ochrony zespołu ruralistycznego wsi Potuły (zgodnie z 
zał>cznikami nr 1,2,4 do uchwały) wprowadza siC wymóg 
uzgadniania okreWlonych działaM z właWciwym terenowo 
Konserwatorem Zabytków.

2. ZASADY O  CHRONY VRODOWISKA PRZYRODNI- 
CZEGO I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO.

1) czCWć obszaru lecy w granicach Kaszubskiego Parku 
Krajobrazowego (zgodnie z zał>cznikiem graficznym nr 
1);

2) pozostały obszar lecy w granicach otuliny Kaszubskiego 
Parku Krajobrazowego;

3) na terenie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego oraz jego 
otuliny obowi>zuj> zakazy i nakazy ustalone w Ustawie z 
dnia 16 kwietnia 2004 r. „O ochronie przyrody” (Dz. U. nr 
92, poz. 880) orazw Planie Ochrony Kaszubskiego Parku 
Krajobrazowego;

4) zgodnie z Planem Ochrony Kaszubskiego Parku 
Krajobrazowego na obszarze opracowania znajduj> 
siC fragment projektowanego ucytku ekologicznego – 
„Przesmyk pomiCdzy Jeziorami Potulskim i Ostrzyckim”, 
który wyznacza siC w celu ochrony lCgowisk ptaków 
wodnych i błotnych;

5) fragment obszaru opracowania w kierunku północnym 
od linii kolejowej (zgodnie z zał>cznikiem graficznym 
nr 1) znajduje siC w granicach Zespołu Przyrodniczo 
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– Krajobrazowego: Rynna D>browsko – Ostrzycka, na 
terenie którego obowi>zuj> zakazy i nakazy ustalone w 
Planie Ochrony Kaszubskiego Parku Krajobrazowego;

6) ochronie podlegaj> wszystkie zadrzewienia Wródpolne, 
oczka wodne i tereny podmokłe;

7) wszystkie uci>cliwoWci zwi>zane z prowadzon> 
działalnoWci> gospodarcz> musz> zawierać siC w 
granicach własnoWci nieruchomoWci,

8) na obszarze planu wyznaczono elementy ochrony 
krajobrazu kulturowego: otwarć widokowych, ci>gów 
widokowych (zaznaczonych na zał>czniku graficznym 
nr 1 do uchwały) dla których ustala siC:
a) wprowadza siC zakaz zabudowy i zakaz wprowadzania 

zadrzewieM wycszych na osi widokowej;
b) zakaz wprowadzania ogrodzeM zasłaniaj>cych pole 

widokowe;
c) wskazane uczytelnienie miejsc i wykorzystanie jako 

atrakcji turystycznej z przygotowaniem właWciwej 
informacji i obsługi turystycznej;

3. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU 
PRZESTRZENNEGO:

1) Podziały geodezyjne:
a) dopuszcza siC na terenie zabudowanym wydzielenie 

mniejszej działki nic przewiduje uchwała, na poprawC 
warunków mieszkaniowych lub na poszerzenie drogi, 
zgodnie z przepisami szczegółowymi;

b) zachowuje siC istniej>cy podział geodezyjny, nie speł-
niaj>cy standardów wielkoWci działek przewidywanych 
uchwał>, zatwierdzony przed wejWciem w cycie planu 
miejscowego;

c) dopuszcza siC w kacdej strefie, terenie lub jednostce 
urbanistycznej wydzielenie nowej działki niezbCdnej 
pod przeprowadzenie niezbCdnej infrastruktury tech-
nicznej.

d) zasady podziału na nowe działki ustalono w zapisach 
szczegółowych dla poszczególnych terenów i jedno-
stek urbanistycznych.

2) Zasady dotycz>ce wymagaM kształtowania przestrzeni 
publicznych:
a) dopuszcza siC lokalizacjC kierunkowskazów informa-

cyjnych i informatorów dotycz>cych rozmieszczenia 
w obszarze planu wacnych obiektów w pasach dro-
gowych, po uprzednim uzyskaniu zgody zarz>dcy 
drogi;

b) w miejscach wyznaczonych na rysunku planu wska-
zuje siC wytworzenie przestrzeni publicznych wraz 
z zieleni> urz>dzon>, mał> architektur> i miejscami 
postojowymi;

c) ogrodzenia nalecy ujednolicić co do wysokoWci i ucycia 
materiału: preferowane ogrodzenia o wysokoWci 1,0 
– 1,5 m, dopuszczalne materiały tradycyjne tj. drewno, 
cegła, kamieM, elementy kute, ewentualnie siatka pod-
sadzona cywopłotem;

d) zakaz stosowania w ogrodzeniach prefabrykowanych 
elementów betonowych;

3) Obszary przeznaczone do rehabilitacji i jej zasady:
Nie ustala siC.

4. USTALENIA DOTYCZ=CE INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ.

1) Zaopatrzenie w wodC.
a) Adaptuje siC istniej>ce sieci na potrzeby planu;
b) projektuje siC nowe sieci wodoci>gowe zgodnie z kon-

cepcj> zaopatrzenia w wodC stanowi>c> materiały do 
planu; podł>czenia nalecy wykonać na warunkach 
okreWlonych przez zarz>dcC sieci, w liniach rozgrani-
czaj>cych dróg gminnych;

c) do czasu wybudowania sieci wodoci>gowych na tere-
nach niezaiwestowanych dopuszcza siC budowC indy-

widualnych ujCć wody na nastCpuj>cych warunkach:
- spełniaj>ce warunki zawarte w przepisach szcze-

gółowych w tym prawa wodnego i geologicznego;
- po wybudowaniu wodoci>gu nalecy przył>czyć 

obiekty do sieci wodoci>gowej a indywidualne 
ujCcia wody zlikwidować;

- w przypadku wykonywania studni do 30 m głCbo-
koWci, przed uzyskaniem pozwolenia na budowC 
obiektów nalecy przedłocyć opiniC hydrologiczna 
o mocliwoWci wykonania takiej studni;

d) dopuszcza siC lokalizacjC infrastruktury wodoci>gowej 
poza liniami rozgraniczaj>cymi dróg, za zgod> właWci-
ciela gruntu;

e) podczas projektowania sieci nalecy przewidzieć zaopa-
trzenie w wodC w warunkach kryzysowych wg zasad 
zawartych w opracowaniu UG StCcyca pt. Zasady 
funkcjonowania publicznych urz>dzeM zaopatrzenia 
w warunkach specjalnych dla gminy StCcyca”.

2) Zaopatrzenie w energiC.
a) Adaptuje siC istniej>ce sieci na potrzeby planu. Na 

terenie planu zlokalizowana jest sieć energetyczna 
Wredniego napiCcia SN i niskiego napiCcia NN oraz 1 
transformator SN/NN;

b) dla sieci Wredniego napiCcia ustala siC strefC ochronn> 
o szerokoWci 15,0 m (po 7,5 m z kacdej strony) dla 
budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi; doce-
lowo nalecy przewidzieć przebudowC sieci w postaci 
kabla podziemnego – w tym wypadku przestaj> obo-
wi>zywać strefy ochronne;

c) w miarC mocliwoWci nowe sieci nalecy lokalizować 
w liniach rozgraniczaj>cych dróg gminnych i prywat-
nych;

d) budowC nowych stacji transformatorowych nalecy 
przewidzieć w liniach rozgraniczaj>cych dróg publicz-
nych lub wewnCtrznych lub ramach terenów zieleni 
urz>dzonej;

e) dopuszcza siC lokalizacjC infrastruktury poza liniami 
rozgraniczaj>cymi dróg, za zgod> właWciciela terenu;

3) Gospodarka odpadami stałymi:
a) odpady stałe z terenu opracowania musz> być wywo-
cone na komunalne wysypisko Wmieci, na warunkach 
ustalonych przez zarz>dzaj>cego wysypiskiem;

b) odpady z gospodarstw domowych winny być po segre-
gacji w granicach własnoWci terenu, wywocone przez 
specjalistyczne przedsiCbiorstwo;

4) Odprowadzenie Wcieków:
a) na terenie wsi Potuły nie istnieje kanalizacja zbiorcza 

odprowadzaj>ca Wcieki do oczyszczalni;
b) dla terenu opracowania nalecy przewidzieć docelowo 

zbiorcz> sieć kanalizacji sanitarnej, poprowadzon> w 
miarC mocliwoWci w liniach rozgraniczaj>cych dróg lub 
terenach do tego przewidzianych zgodnie z koncepcj> 
kanalizacji zamieszczon> na rysunku planu.

c) nowe tereny budowlane bCd> zaopatrzone w sieci 
kanalizacji sanitarnej wraz z niezbCdnymi urz>dze-
niami technicznymi na drodze inwestycji publiczno-
prywatnej zgodnie z uchwał> Rady Gminy StCcyca w 
sprawie przyjCcia zasad realizacji lokalnych inicjatyw 
inwestycyjnych w Gminie StCcyca;

d) do czasu wybudowania zbiorczej sieci kanalizacyjnej 
dopuszcza siC odprowadzenie Wcieków do bezodpły-
wowych, szczelnych zbiorników, okresowo opróc-
nianych przez specjalistyczne przedsiCbiorstwo. 
W momencie wybudowania kanalizacji zbiorczej 
zbiorniki nalecy bezwzglCdnie zlikwidować, a obiekty 
podł>czyć do kanalizacji;

e) dla Wcieków technologicznych przy podł>czeniu do 
zbiorczej kanalizacji sanitarnej, Wcieki nalecy dla Wcie-
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ków technologicznych przy podł>czeniu do zbiorczej 
kanalizacji sanitarnej, Wcieki nalecy podczyszczać na 
terenie nieruchomoWci do wymagaM odpowiadaj>cych 
oczyszczalni Wcieków; nalecy przewidzieć na terenie 
nieruchomoWci punkt kontroli Wcieków;

f) warunki podł>czenia do sieci okreWla zarz>dca sieci;
g) wody opadowe z dróg, parkingów i placów nawroto-

wych, po odpowiednim podczyszczeniu powinny być 
odprowadzane docelowo do lokalnej kanalizacji desz-
czowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczaj>cej dróg 
publicznych lub wewnCtrznych, lub zagospodarowane 
w granicach opracowania planu w ramach terenów do 
tych celów przeznaczonych;

h) wody opadowe na prywatnych nieruchomoWciach 
musz> być zagospodarowane w granicach własnoWci 
gruntu.

5) Zaopatrzenie w gaz i ciepło:
a) dopuszcza siC zaopatrzenie terenu w gaz ziemny 

przeprowadzony w liniach rozgraniczaj>cych dróg lub 
w pasach technicznych;

b) zasady zaopatrzenia w ciepło: indywidualne lub zbior-
cze systemy ogrzewania oparte na paliwach niskoemi-
syjnych zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami;

6) Zaopatrzenie w inne media.
a) dopuszcza siC lokalizacjC i rozbudowC sieci telefo-

nicznej w postaci kabla podziemnego w liniach roz-
graniczaj>cych dróg na warunkach okreWlonych przez  
zarz>dzaj>cego drogami;

b) dopuszcza siC lokalizacjC infrastruktury poza liniami 
rozgraniczaj>cymi dróg, za zgod> właWciciela terenu;

7) Układ komunikacyjny:
a) do nadrzCdnego układu drogowego zaliczono drogC 

wojewódzk> nr 214, wszelkie inwestycje (tj. budowa 
nowych obiektów w bezpoWrednim s>siedztwie dróg 
wymagaj>cych zjazdów, budowa infrastruktury w tym 
nawierzchni chodników i Wciecek rowerowych, nowych 
podł>czeM do dróg układu nadrzCdnego) musz> być 
uzgodnione z odpowiednim zarz>dc> drogi;

b) nalecy zminimalizować iloWć wjazdów na drogC woje-
wódzk>;

c) nie dopuszcza siC lokalizacji infrastruktury w liniach 
rozgraniczaj>cych drogi wojewódzkiej;

d) układ podstawowy stanowi> drogi gminne; budowa 
nowych zjazdów, urz>dzeM infrastruktury, nawierzchni 
itp. na warunkach ustalonych przez zarz>dcC drogi;

e) dopuszcza siC wydzielenie dróg wewnCtrznych; stan 
prawny dróg wewnCtrznych o minimalnej szerokoWci 
8,0m w liniach rozgraniczaj>cych, wydzielanych na 
terenie planu, powinien zapewniać mocliwoWć obsługi 
komunikacyjnej wszystkich terenów do nich przyle-
głych;

f) adaptuje siC istniej>ce drogi, nie spełniaj>ce wymaga-
nych przepisów, na potrzeby planu;

g) w liniach rozgraniczaj>cych ulic nalecy przewidzieć 
lokalizacjC hydrantów przeciwpocarowych;

 
§4 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU I ZABUDOWY DLA POSZCZEGÓLNYCH STREF, 
TERENÓW I JEDNOSTEK URBANISTYCZNYCH 

 
1. Strefa leśna. 
1.1. Tereny leśne.  

 
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA DLA CZEŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO POTUŁY, GMINA 

STĘŻYCA 
 

1. NUMER I SYMBOL JEDNOSTKI 
URBANISTYCZNEJ 

 
1.1. ZL 

2. FUNKCJA LUB STREFA 
Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI 
PODSTAWOWEJ: 

2.1. Funkcja podstawowa:  

     Tereny leśne 

2.2. Funkcja uzupełniająca: 

Nie ustala się  

3. FUNKCJA TYMCZASOWA: Nie ustala się. 

4. WARUNKI URBANISTYCZNE I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY: 
a) zakaz zabudowy za wyjątkiem obiektów związanych z gospodarka leśna na podstawie przepisów 

szczególnych; 
b) dopuszcza się gospodarkę leśną zgodnie z operatami urządzeniowymi lasu; 
5. ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
a)  nie ustala się; 
6. ZASADY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ: 
a)  w oparciu o drogi dojazdowe i wewnętrzne. 

7. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
a) teren położony jest w granicach Kaszubskiego Parku Krajobrazowego i obowiązują na nim zakazy i 

ograniczenia określone w ustawie o ochronie przyrody; 
b) nie dopuszcza się wyłączania terenów leśnych z produkcji leśnej; 
c) dopuszcza się podział prywatnych terenów leśnych i dołączenie ich do sąsiednich działek zgodnie z 

załącznikiem graficznym do uchwały; 

8. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
patrz ustalenia ogólne paragraf 3 pkt.1. 

9. USTALENIA DOTYCZĄCE TERENÓW REKREACYJNYCH I SŁUŻĄCYCH DO REALIZACJI IMPREZ 
MASOWYCH: 

 Nie ustala się. 

10. USTALENIA DOTYCZĄCE WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI 
PUBLICZNYCH: 
Nie ustala się. 

11. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW CHRONIONYCH PRZEPISAMI SZCZEGÓŁOWYMI: 
 Na terenie użytków ekologicznych obowiązują przepisy zawarte w Art. 45, Rozdział 2, Ustawy 

z dnia 16 kwietnia 2004 r. „O ochronie przyrody” (Dz. U. nr 92, poz. 880). 

12. STAWKA PROCENTOWA , NA PODSTAWIE KTÓREJ USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ   MOWA W  ART. 
36 UST. 4     -  nie  dotyczy 
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1.2. Tereny wód powierzchniowych. 
 

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA DLA CZEŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO POTUŁY, GMINA 
STĘŻYCA 

 

1. NUMER I SYMBOL: 1.2.  
Ws 

2. FUNKCJA LUB STREFA 
Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI 
PODSTAWOWEJ: 

2.1. Funkcja podstawowa:  

      Tereny wód powierzchniowych 

2.2. Funkcja uzupełniająca: 

Nie ustala się. 

3. FUNKCJA TYMCZASOWA: Nie ustala się. 

4. WARUNKI URBANISTYCZNE I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY: 
a) zakaz zabudowy; 
b) dopuszcza się regulacje brzegów wodnych, budowę pomostów, przepustów, umocnienia; preferowane 

materiały naturalne: kamień, drewno, faszyna; 
5. ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 

Nie ustala się. 
6. ZASADY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ: 

w oparciu o drogi dojazdowe i wewnętrzne. 

7. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
a) patrz ustalenia ogólne paragraf 3 pkt.2. 

8. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
patrz ustalenia ogólne paragraf 3 pkt.1. 

9. USTALENIA DOTYCZĄCE TERENÓW REKREACYJNYCH I SŁUŻĄCYCH DO REALIZACJI IMPREZ 
MASOWYCH: 

 Nie ustala się. 

10. USTALENIA DOTYCZĄCE WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI 
PUBLICZNYCH: 
Nie ustala się. 

11. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW CHRONIONYCH PRZEPISAMI SZCZEGÓŁOWYMI: 
 Nie ustal się. 

12. STAWKA PROCENTOWA , NA PODSTAWIE KTÓREJ USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W  ART. 
36 UST. 4     -  nie  dotyczy 

 
1.3. Tereny produkcji rolnej. 
 

 
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA DLA CZEŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO POTUŁY, GMINA 

STĘŻYCA 
 

1. NUMER I SYMBOL JEDNOSTKI 
URBANISTYCZNEJ: 

1.3.  
R 

2. FUNKCJA LUB STREFA 
Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI 
PODSTAWOWEJ: 

2.1. Funkcja podstawowa:  

      Tereny produkcji rolnej – enklawy rolne 

2.2. Funkcja uzupełniająca: 

Zalesienia , infrastruktura techniczna 

3. FUNKCJA TYMCZASOWA: Nie ustala się. 
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4.1. WARUNKI URBANISTYCZNE: 
a) dopuszcza się zalesienia gleb najsłabszych klasy V i VI; 
b) dopuszcza się lokalizację zagrody rolniczej na terenach bezpośrednio skomunikowanych z drogą publiczną 

o powierzchni nie mniejszej niż 1ha zwartej powierzchni; 
a) dopuszcza się wprowadzenie usług agroturystycznych w zabudowie zagrodowej;  
b) minimalna powierzchnia terenu  przeznaczonego  pod zagrodę -  2000 m2; 

4.2. WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY: 
a) dopuszczalna wysokość zabudowy mieszkaniowej, licząc od poziomu terenu do najwyższego punktu 

kalenicy budynków – maksymalnie 9,0m;   
b) dopuszczalna wysokość zabudowy pomocniczej – maksymalnie 12,0m;  
c) dopuszcza się podpiwniczenie budynków; 
d) dopuszczalna maksymalna wysokość poziomu posadzki parteru: 0,60m; 
e) dopuszczalna ilość kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne w tym 

poddasze użytkowe; 
f) należy kolorystykę elewacji dostosować do historycznych uwarunkowań: dopuszcza się na elewacjach cegłę 

ceramiczną, drewno lub tynk w odcieniach ciepłych pasteli lub nawiązujących do kolorów cegły lub drewna; 
g) dopuszczalne rodzaje dachów: dachy strome o symetrycznym kącie nachylenia połaci dachowych; 
h) dachy  o  kątach nachylenia: 350 -  450; 
i) rodzaj pokrycia dachu:  
− dla zabudowy mieszkaniowej: zastosowanie dachówki ceramicznej lub materiałów dachówkopodobnych w 

odcieniach zbliżonych do brązu, grafitu lub czerwieni; 
− dla zabudowy pomocniczej: dopuszcza się zastosowanie innych materiałów pokrycia dachu         w kolorach 

zbliżonych do brązu, grafitu, szarości lub czerwieni; 
j) powierzchnia zabudowy : maksymalnie 20% pokrycia przestrzeni wyznaczonej pod zagrodę;  
k) nieprzekraczalna linia zabudowy wolnostojącej w odległości 6,0m od linii rozgraniczających 

z drogami  (zgodnie z załącznikiem graficznym do uchwały); 
l) strefa ochronna od linii średniego napięcia w odległości 7,5 m od osi słupa w obie strony; 
m) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 12,0 m od terenów leśnych; 
n) dopuszcza się podział na nowe działki o powierzchni min 1ha; 
5.    ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
a) Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3 pkt.4. 
6.   ZASADY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ: 
a) obsługa komunikacyjna w oparciu o drogi: gminne i wewnętrzne, dopuszcza się jeden wjazd na działkę; 
b) miejsca parkingowe wynikające z programu inwestycji należy przewidzieć w ramach własności 

nieruchomości, z założeniami: 1 mp/1 mieszkanie; 

7. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
a) patrz ustalenia ogólne paragraf 3 pkt.2. 

8. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
patrz ustalenia ogólne paragraf 3 pkt.1. 

9. USTALENIA DOTYCZĄCE TERENÓW REKREACYJNYCH  I SŁUŻĄCYCH DO REALIZACJI IMPREZ 
MASOWYCH: 

 Nie ustala się. 

10. USTALENIA DOTYCZĄCE WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI 
PUBLICZNYCH: 

a) patrz ustalenia ogólne paragraf 3 pkt.3. 

11. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW CHRONIONYCH PRZEPISAMI SZCZEGÓŁOWYMI: 
 Nie ustal się. 

12. STAWKA PROCENTOWA , NA PODSTAWIE KTÓREJ USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W  ART. 
36 UST. 4     - 15% 

 

1.4. Tereny zabudowy zagrodowej. 
 

 
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA DLA CZEŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO POTUŁY, GMINA 

STĘŻYCA 
 

1. NUMER I SYMBOL JEDNOSTKI LUB TERENU 
URBANISTYCZNEGO 1.4. 

RM 
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2. FUNKCJA  Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI 
PREFEROWANEJ: 2.1. Funkcja podstawowa: 

Zagroda rolnicza poza zwarta zabudową 

2.2. Funkcja uzupełniająca: 

Zabudowa mieszkaniowa,  

Usługi  

3. FUNKCJA TYMCZASOWA: Nie ustala się. 

4.1.WARUNKI URBANISTYCZNE: 
a) dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy z możliwością ich rozbudowy i modernizacji; wskazana 

rehabilitacja i uporządkowanie siedliska do form nawiązujących do budynków i zagrody tradycyjnej, 
b) nowe obiekty powinny powstawać jako uzupełnienie istniejącej zabudowy z wytworzeniem wewnętrznego 

dziedzińca, 
c) dopuszcza się adaptację budynków istniejących na cele usług w tym usług agroturystycznych; 
d) dopuszcza się lokalizację budynków pomocniczych jako wolnostojących lub w zespole z budynkiem 

mieszkalnym; 

4.2.WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY: 
a) dopuszczalna wysokość zabudowy mieszkaniowej, licząc od poziomu terenu do najwyższego punktu kalenicy 

budynków – maksymalnie 9,0m;   
b) dopuszczalna wysokość zabudowy pomocniczej – maksymalnie 12,0m;  
c) dopuszcza się podpiwniczenie budynków; 
d) dopuszczalna maksymalna wysokość poziomu posadzki parteru: 0,60m; 
e) dopuszczalna ilość kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne w tym 

poddasze użytkowe; 
f) należy kolorystykę elewacji dostosować do historycznych uwarunkowań: dopuszcza się na elewacjach cegłę 

ceramiczną, drewno lub tynk w odcieniach ciepłych pasteli lub nawiązujących do kolorów cegły lub drewna; 
g) dopuszczalne rodzaje dachów: dachy strome o symetrycznym kącie nachylenia połaci dachowych; 
h) dachy  o  kątach nachylenia: 350 -  450; 
i) rodzaj pokrycia dachu:  
- dla zabudowy mieszkaniowej i usługowej : zastosowanie dachówki ceramicznej lub materiałów 

dachówkopodobnych w odcieniach zbliżonych do brązu, grafitu lub czerwieni; 
- dla zabudowy pomocniczej: dopuszcza się zastosowanie innych materiałów pokrycia dachu                 w 

kolorach zbliżonych do brązu, grafitu, szarości lub czerwieni; 
j) powierzchnia zabudowy : maksymalnie 25% pokrycia przestrzeni wyznaczonej pod zagrodę;  
k) podział na nowe działki – min 1000m2; 
l) nieprzekraczalna linia zabudowy wolnostojącej (zgodnie z załącznikiem graficznym  nr 1 do uchwały); 
m) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 12,0 m od terenów leśnych; 

5.    ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
a) Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3 pkt.4. 
b) gospodarka odpadami:  
- odprowadzenie odpadów stałych: 
- należy segregować według grup asortymentowych; 
- odpady komunalne winny być składowane oddzielnie od odpadów technologicznych; 
- odpady poprodukcyjne należy przechowywać w szczelnych pojemnikach, wskazane jest zagospodarowanie ich 

poprzez przetworzenie na surowce wtórne; 
- odpady zanieczyszczone ropopochodnymi należy gromadzić w szczelnych; oznakowanych pojemnikach 

ustawionych na szczelnych fundamentach i okresowo opróżniane przez specjalistyczne przedsiębiorstwo; 

6.   ZASADY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ: 
a) obsługa komunikacyjna w oparciu o drogi: gminne i wewnętrzne, dopuszcza się dwa wjazdy na działkę; 
b) miejsca parkingowe wynikające z programu inwestycji należy przewidzieć w ramach własności nieruchomości, 

z założeniami: 1 mp/1 mieszkanie, dla funkcji usługowych należy dodatkowo zabezpieczyć 2mp/100m2 
powierzchni użytkowej; 

7. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
a) patrz ustalenia ogólne paragraf 3 pkt.2. 
b) należy pozostawić przynajmniej 50 % powierzchni jako biologicznie czynnej, 

8. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
patrz ustalenia ogólne paragraf 3 pkt.1. 
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9.   USTALENIA DOTYCZĄCE TERENÓW REKREACYJNYCH I SŁUŻĄCYCH DO REALIZACJI IMPREZ 
MASOWYCH: 

 Nie ustala się. 

10.  USTALENIA DOTYCZĄCE WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI 
PUBLICZNYCH: 

a) patrz ustalenia ogólne paragraf 3 pkt.3. 

11.  ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW CHRONIONYCH PRZEPISAMI SZCZEGÓŁOWYMI: 
 Nie ustala się. 

12.  STAWKA PROCENTOWA , NA PODSTAWIE KTÓREJ USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W  ART. 
36 UST. 4     - 15% 

 

2. Strefa rolna – strefa o przeważającej funkcji terenów rolniczych wraz z enklawami leśnymi oraz terenami 
o innej funkcji. 

2.1. Tereny produkcji rolnej.  
 

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA DLA CZEŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO POTUŁY, GMINA 
STĘŻYCA 

 
1. NUMER I SYMBOL JEDNOSTKI 

URBANISTYCZNEJ: 
2.1.  

R 

2. FUNKCJA LUB STREFA 
Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI 
PODSTAWOWEJ: 

2.1. Funkcja podstawowa:  

      Tereny produkcji rolnej – enklawy rolne 

2.2. Funkcja uzupełniająca: 

Zalesienia , infrastruktura techniczna 

3. FUNKCJA TYMCZASOWA: Nie ustala się. 

4.1.WARUNKI URBANISTYCZNE: 
a) dopuszcza się zalesienia gleb najsłabszych klasy V i VI; 
b) dopuszcza się lokalizację zagrody rolniczej na terenach bezpośrednio skomunikowanych z drogą publiczną o 

powierzchni nie mniejszej niż 1ha zwartej powierzchni; 
c) dopuszcza się wprowadzenie usług agroturystycznych w zabudowie zagrodowej; 
d) minimalna powierzchnia terenu przeznaczonego pod zagrodę -  2000 m2;  
e) dopuszcza się podział na nowe działki o powierzchni min 1ha; 

4.2.WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY: 
a) dopuszczalna wysokość zabudowy mieszkaniowej, licząc od poziomu terenu do najwyższego punktu 

kalenicy budynków – maksymalnie 9,0m;   
b) dopuszczalna wysokość zabudowy pomocniczej – maksymalnie 12,0m;  
c) dopuszcza się podpiwniczenie budynków; 
d) dopuszczalna maksymalna wysokość poziomu posadzki parteru: 0,60m; 
e) dopuszczalna ilość kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne w tym 

poddasze użytkowe; 
f) należy kolorystykę elewacji dostosować do historycznych uwarunkowań: dopuszcza się na elewacjach cegłę 

ceramiczną, drewno lub tynk w odcieniach ciepłych pasteli lub nawiązujących do kolorów cegły lub drewna; 
g) dopuszczalne rodzaje dachów: dachy strome o symetrycznym kącie nachylenia połaci dachowych; 
h) dachy  o  kątach nachylenia: 350 -  450; 
i) rodzaj pokrycia dachu:  
- dla zabudowy mieszkaniowej: zastosowanie dachówki ceramicznej lub materiałów dachówkopodobnych w 

odcieniach zbliżonych do brązu, grafitu lub czerwieni; 
- dla zabudowy pomocniczej: dopuszcza się zastosowanie innych materiałów pokrycia dachu              w 

kolorach zbliżonych do brązu, grafitu, szarości lub czerwieni; 
j) minimalna  
k) powierzchnia zabudowy : maksymalnie 20% pokrycia przestrzeni wyznaczonej pod zagrodę;  
l) nieprzekraczalna linia zabudowy wolnostojącej w odległości 6,0m od linii rozgraniczających 

z drogami  (zgodnie z załącznikiem graficznym do uchwały); 
m) strefa ochronna od linii średniego napięcia w odległości 7,5 m od osi słupa w obie strony; 
n) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 12,0 m od terenów leśnych; 
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5.    ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
a) Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3 pkt.4. 
6.   ZASADY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ: 
a) obsługa komunikacyjna w oparciu o drogi: gminne i wewnętrzne, dopuszcza się jeden wjazd na działkę; 
b) miejsca parkingowe wynikające z programu inwestycji należy przewidzieć w ramach własności 

nieruchomości, z założeniami: 1 mp/1 mieszkanie; 

7. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
a) patrz ustalenia ogólne paragraf 3 pkt.2. 

8. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3 pkt.1. 

9. USTALENIA DOTYCZĄCE TERENÓW REKREACYJNYCH  I SŁUŻĄCYCH DO REALIZACJI IMPREZ 
MASOWYCH: 

 Nie ustala się. 

10. USTALENIA DOTYCZĄCE WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI 
PUBLICZNYCH: 
patrz ustalenia ogólne paragraf 3 pkt.3. 

11. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW CHRONIONYCH PRZEPISAMI SZCZEGÓŁOWYMI: 
 Nie ustal się. 

12. STAWKA PROCENTOWA , NA PODSTAWIE KTÓREJ USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W  ART. 
36 UST. 4     - 15% 

 
2.2. Tereny leśne.  

 
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA DLA CZEŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO POTUŁY, GMINA 

STĘŻYCA 
 

1. NUMER I SYMBOL JEDNOSTKI  LUB TERENU 
URBANISTYCZNEGO: 

 
2.2. ZL 

2. FUNKCJA LUB STREFA 
Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI 
PODSTAWOWEJ: 

2.1. Funkcja podstawowa:  

     Tereny leśne 

2.2. Funkcja uzupełniająca: 

Nie ustala się  

3. FUNKCJA TYMCZASOWA: Nie ustala się. 

4. WARUNKI URBANISTYCZNE I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY: 
a) zakaz zabudowy za wyjątkiem obiektów związanych z gospodarka leśna na podstawie przepisów 

szczególnych; 
b) dopuszcza się gospodarkę leśną zgodnie z operatami urządzeniowymi lasu; 
5. ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
a)  nie ustala się; 
6. ZASADY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ: 
a)  w oparciu o drogi dojazdowe i wewnętrzne. 

7. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
a) nie dopuszcza się wyłączania terenów leśnych z produkcji leśnej; 
b) dopuszcza się podział prywatnych terenów leśnych i dołączenie ich do sąsiednich działek zgodnie z 

załącznikiem graficznym do uchwały; 

8. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
patrz ustalenia ogólne paragraf 3 pkt.1. 

9.USTALENIA DOTYCZĄCE TERENÓW REKREACYJNYCH I SŁUŻĄCYCH DO REALIZACJI IMPREZ 
MASOWYCH: 

 Nie ustala się. 

10. USTALENIA DOTYCZĄCE WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI 
PUBLICZNYCH: 
Nie ustala się. 
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11. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW CHRONIONYCH PRZEPISAMI SZCZEGÓŁOWYMI: 
 Nie ustala się. 

12. STAWKA PROCENTOWA , NA PODSTAWIE KTÓREJ USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ   MOWA W  ART. 
36 UST. 4   -  nie dotyczy 

 
 
2.3. Tereny wód powierzchniowych. 

 
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA DLA CZEŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO POTUŁY, GMINA 

STĘŻYCA 
 

1. NUMER I SYMBOL JEDNOSTKI LUB TERENU 
URBANISTYCZNEGO: 

2.3.  
Ws 

2. FUNKCJA LUB STREFA 
Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI 
PODSTAWOWEJ: 

2.1. Funkcja podstawowa:  

Tereny wód powierzchniowych  

2.2. Funkcja uzupełniająca: 

Nie ustala się. 

3. FUNKCJA TYMCZASOWA: Nie ustala się. 
4. WARUNKI URBANISTYCZNE I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY: 
a) zakaz zabudowy; 
b) dopuszcza się regulacje brzegów wodnych, budowę pomostów, przepustów, umocnienia; preferowane 

materiały naturalne: kamień, drewno, faszyna;   
5. ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 

Nie ustala się. 
6. ZASADY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ: 

w oparciu o drogi dojazdowe i wewnętrzne; 

7.  ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
patrz: ustalenia ogólne §3 pkt.2.; 

8. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
Nie ustala się. 

9. USTALENIA DOTYCZĄCE TERENÓW REKREACYJNYCH I SŁUŻĄCYCH DO REALIZACJI IMPREZ 
MASOWYCH: 
Nie ustala się. 

10. USTALENIA DOTYCZĄCE WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZEI PUBLICZNYCH: 
Nie ustala się. 

11.ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW CHRONIONYCH PRZEPISAMI SZCZEGÓŁOWYMI: 
     Nie ustala się. 

12. STAWKA PROCENTOWA , NA PODSTAWIE KTÓREJ USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W  ART. 
36 UST. 4     -  nie dotyczy 

 
2.4. Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej. 
 

 
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA DLA CZEŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO POTUŁY, GMINA 

STĘŻYCA 
 

1. NUMER I SYMBOL JEDNOSTKI LUB TERENU 
URBANISTYCZNEGO 2.4. 

RM 

2. FUNKCJA  Z WYSZCZEGÓLNIENIEM 
FUNKCJI PREFEROWANEJ: 2.1. Funkcja podstawowa: 

Zagroda rolnicza poza zwarta zabudową 

2.2. Funkcja uzupełniająca: 

zabudowa mieszkaniowa, Usługi  

3. FUNKCJA TYMCZASOWA: Nie ustala się. 



Dziennik UrzCdowy
Województwa Pomorskiego Nr 13 — 955 — Poz. 1303

4.1.WARUNKI URBANISTYCZNE: 
a) dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy z możliwością ich rozbudowy i modernizacji; wskazana 

rehabilitacja i uporządkowanie siedliska do form nawiązujących do budynków i zagrody tradycyjnej, 
b) nowe obiekty powinny powstawać jako uzupełnienie istniejącej zabudowy z wytworzeniem wewnętrznego 

dziedzińca, 
c) dopuszcza się adaptację budynków istniejących na cele usług w tym usług agroturystycznych; 
d) dopuszcza się wprowadzenie usług, i produkcji w tym produkcji rolniczej w obiektach o dużej kubaturze, 

usytuowanych w głębi działki; 
e) dopuszcza się lokalizację budynków pomocniczych jako wolnostojących lub w zespole z budynkiem 

mieszkalnym; 

4.2.WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY: 
a) dopuszczalna wysokość zabudowy mieszkaniowej, licząc od poziomu terenu do najwyższego punktu kalenicy 

budynków – maksymalnie 9,0m;   
b) dopuszczalna wysokość zabudowy pomocniczej – maksymalnie 12,0m;  
c) dopuszcza się podpiwniczenie budynków; 
d) dopuszczalna maksymalna wysokość poziomu posadzki parteru: 0,60m; 
e) dopuszczalna ilość kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne w tym 

poddasze użytkowe; 
f) należy kolorystykę elewacji dostosować do historycznych uwarunkowań: dopuszcza się na elewacjach cegłę 

ceramiczną, drewno lub tynk w odcieniach ciepłych pasteli lub nawiązujących do kolorów cegły lub drewna; 
g) dopuszczalne rodzaje dachów: dachy strome o symetrycznym kącie nachylenia połaci dachowych; 
h) dachy  o  kątach nachylenia: 350 -  450; 
i) rodzaj pokrycia dachu:  
- dla zabudowy mieszkaniowej i usługowej : zastosowanie dachówki ceramicznej lub materiałów 

dachówkopodobnych w odcieniach zbliżonych do brązu, grafitu lub czerwieni; 
- dla zabudowy pomocniczej: dopuszcza się zastosowanie innych materiałów pokrycia dachu w kolorach 

zbliżonych do brązu, grafitu, szarości lub czerwieni; 
j) powierzchnia zabudowy : jak istniejące zainwestowanie lub nie więcej niż 30% pokrycia przestrzeni 

wyznaczonej pod zagrodę;  
k) nieprzekraczalna linia zabudowy wolnostojącej w odległości 6,0m od linii rozgraniczających 

z drogami  (zgodnie z załącznikiem graficznym do uchwały); 
l) strefa ochronna od linii średniego napięcia w odległości 7,5 m od osi słupa w obie strony; 
m) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 12,0 m od terenów leśnych; 
n) podział na nowe działki: nie mniejsze niż 2000 m2; 
5.    ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
a) Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3 pkt.4. 
b) gospodarka odpadami:  
- odprowadzenie odpadów stałych: 
- należy segregować według grup asortymentowych; 
- odpady komunalne winny być składowane oddzielnie od odpadów technologicznych; 
- odpady poprodukcyjne należy przechowywać w szczelnych pojemnikach, wskazane jest zagospodarowanie ich 

poprzez przetworzenie na surowce wtórne; 
- odpady zanieczyszczone ropopochodnymi należy gromadzić w szczelnych; oznakowanych pojemnikach 

ustawionych na szczelnych fundamentach i okresowo opróżniane przez specjalistyczne przedsiębiorstwo; 

6.   ZASADY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ: 
a) obsługa komunikacyjna w oparciu o drogi: gminne i wewnętrzne, dopuszcza się dwa wjazdy na działkę; 
b) miejsca parkingowe wynikające z programu inwestycji należy przewidzieć w ramach własności nieruchomości, 

z założeniami: 1 mp/1 mieszkanie, dla funkcji usługowych należy dodatkowo zabezpieczyć 2mp/100m2 
powierzchni użytkowej; 

7. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
a) patrz ustalenia ogólne paragraf 3 pkt.2. 
b) należy pozostawić przynajmniej 50 % powierzchni jako biologicznie czynnej, 

8. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
      patrz ustalenia ogólne paragraf 3 pkt.1. 

9.   USTALENIA DOTYCZĄCE TERENÓW REKREACYJNYCH I SŁUŻĄCYCH DO REALIZACJI IMPREZ 
MASOWYCH: 

 Nie ustala się. 

10.  USTALENIA DOTYCZĄCE WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: 
a) patrz ustalenia ogólne paragraf 3 pkt.3. 
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11.  ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW CHRONIONYCH PRZEPISAMI SZCZEGÓŁOWYMI: 
 Nie ustala się. 

12.   STAWKA PROCENTOWA , NA PODSTAWIE KTÓREJ USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W  ART. 
36 UST. 4     - 15% 

 
2.5. Tereny rozwoju zabudowy mieszkaniowej i usługowej . 

 
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA DLA CZEŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO POTUŁY, GMINA 

STĘŻYCA 
 

1. NUMER I SYMBOL JEDNOSTKI LUB TERENU 
URBANISTYCZNEGO: 

 
2.5.  MN/ U 

2. FUNKCJA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM 
FUNKCJI PREFEROWANEJ: 2.1.  Funkcja podstawowa:  

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna  

2.2. Funkcja uzupełniająca:  

usługi, i handel 

 
3. FUNKCJA TYMCZASOWA: Nie ustala się. 

4.1. WARUNKI URBANISTYCZNE: 
a) zabudowa  wolnostojąca; 
b) zabudowa usługowa zlokalizowana na parterze budynku mieszkalnego lub w samodzielnym budynku 

wolnostojącym nie przekraczająca 49% powierzchni całkowitej wszystkich budynków; 
a) dopuszcza się lokalizację wyłącznie funkcji mieszkaniowej;  
b) dopuszcza się podział na nowe działki (zgodnie z załącznikiem graficznym do uchwały) nie mniejsze niż 2000 

m2; 

4.2. WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY: 
a) dopuszczalna wysokość zabudowy mieszkaniowej i usługowej, licząc od poziomu terenu do najwyższego 

punktu kalenicy budynków  – maksymalnie 9,0m;   
b) dopuszczalna wysokość zabudowy gospodarczej – maksymalnie 8,0m;  
c) dopuszcza się podpiwniczenie budynków; 
d) dopuszczalna maksymalna wysokość poziomu posadzki parteru: 0,60m; 
e) dopuszczalna ilość kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne w tym 

poddasze użytkowe; 
f) dopuszczalne rodzaje dachów: dachy strome o symetrycznym kącie nachylenia połaci dachowych; 
g) dachy wyłącznie dwuspadowe o  kątach nachylenia: 350 -  450; 
h) rodzaj pokrycia dachu: zastosować ten sam rodzaj pokrycia dachu dla całej nieruchomości. Zalecane 

zastosowanie dachówki ceramicznej lub materiałów dachówkopodobnych w odcieniach zbliżonych do brązu, 
grafitu lub czerwieni; 

i) powierzchnia zabudowy : maksymalnie 30% pokrycia działki zabudową,  
j) nieprzekraczalna linia zabudowy wolnostojącej w odległości  6,0m od linii rozgraniczających dróg (zgodnie z 

załącznikiem graficznym nr 1 do uchwały); 
k) nieprzekraczalna linia zabudowy od drogi powiatowej w odległości 15,0 m od krawędzi drogi; 
l) nieprzekraczalna linia zabudowy od krawędzi terenów leśnych w odległości 12,0 m; 
5.   ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 

Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3 pkt.4., 
6.   ZASADY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ: 
a) obsługa komunikacyjna w oparciu o drogi: powiatową, gminne i wewnętrzne, dozwolony jeden wjazd na 

działkę; 
b) miejsca parkingowe wynikające z programu inwestycji należy przewidzieć w ramach własności 

nieruchomości, z założeniami: 1 mp/1 mieszkanie i 1mp/50m2pu dla usług; 

7. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
a) Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3 pkt.2., 
b) należy pozostawić przynajmniej 50 % powierzchni jako biologicznie czynnej, 

8. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
       patrz ustalenia ogólne paragraf 3 pkt.1. 
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9.   USTALENIA DOTYCZĄCE TERENÓW REKREACYJNYCH I SŁUŻĄCYCH DO REALIZACJI IMPREZ 
MASOWYCH: 

 Nie ustala się. 

10.  USTALENIA DOTYCZĄCE WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI 
PUBLICZNYCH: 

a) Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3 pkt.3., 

11.  ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW CHRONIONYCH PRZEPISAMI SZCZEGÓŁOWYMI: 
 Nie ustala się. 

12. STAWKA PROCENTOWA , NA PODSTAWIE KTÓREJ USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ  MOWA W  ART. 
36 UST. 4     - 15% 

3. Strefa zwartej zabudowy. 
 
3.1. Tereny zabudowy wsi Potuły . 
 

 
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA DLA CZEŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO POTUŁY, GMINA 

STĘŻYCA 
 

1. NUMER I SYMBOL JEDNOSTKI LUB TERENU 
URBANISTYCZNEGO: 

 
3.1.1.  MN 

2. FUNKCJA  Z WYSZCZEGÓLNIENIEM 
FUNKCJI PREFEROWANEJ: 1.   Funkcja podstawowa:  

zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna,  

2.   Funkcja uzupełniająca:  

Usługi i handel 

 
3. FUNKCJA TYMCZASOWA Nie ustala się. 

4.1.WARUNKI URBANISTYCZNE: 
a) nowa zabudowa jako zabudowa  mieszkaniowa wolnostojąca;   
b) dopuszcza się zachowanie istniejących obiektów;  
c) dopuszcza się podział na nowe działki nie mniejsze niż 1000 m2; 
d) dopuszcza się budowę budynków pomocniczych jako wolnostojących lub połączonych w zespół       z 

zabudową mieszkaniową; 
e) dopuszcza się zachowanie istniejących podziałów działek; 

4.2.WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY: 
a) dopuszczalna wysokość budynku głównego, licząc od poziomu terenu przy wejściu do budynku do 

najwyższego punktu kalenicy budynków  – maksymalnie 9,0m;   
b) dopuszczalna wysokość zabudowy pomocniczej – maksymalnie 8,0m;  
c) dopuszcza się podpiwniczenie budynków; 
d) dopuszczalna maksymalna wysokość poziomu posadzki parteru: 0,60m; 
e) dopuszczalna ilość kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne w tym 

poddasze użytkowe; 
f) należy kolorystykę elewacji dostosować do historycznych uwarunkowań: dopuszcza się na elewacjach cegłę 

ceramiczną, drewno lub tynk w odcieniach ciepłych pasteli lub nawiązujących do kolorów cegły lub drewna; 
g) budynek główny należy zlokalizować kalenicą równolegle do krawędzi drogi; 
h) dopuszczalne rodzaje dachów: dachy strome o symetrycznym kącie nachylenia połaci dachowych; dachy 

wyłącznie dwuspadowe o  kątach nachylenia: 400 - 450 lub 20-250 na ściance kolankowej o wysokości 0,80 – 
1,2 m; 

i) rodzaj pokrycia dachu: zastosować ten sam rodzaj pokrycia dachu dla całej nieruchomości. Zalecane 
zastosowanie dachówki ceramicznej lub materiałów dachówkopodobnych w odcieniach zbliżonych do brązu, 
grafitu lub czerwieni; 

j) powierzchnia zabudowy : maksymalnie 30% pokrycia działki zabudową,  
k) nieprzekraczalna linia zabudowy wolnostojącej w odległości 6,0 m (zgodnie z załącznikiem graficznym nr 2  

do uchwały)  od linii rozgraniczających dróg  gminnych i wewnętrznych; 
l) nieprzekraczalna linia zabudowy wyznaczona zgodnie z załącznikiem graficznym nr 2 do uchwały; 

Poz. 330
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5.   ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
      Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3 pkt.4., 
6.   ZASADY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ: 
a) obsługa komunikacyjna w oparciu o drogi: gminne i wewnętrzne, dopuszcza się jeden wjazd na działkę; 
b) miejsca parkingowe wynikające z programu inwestycji należy przewidzieć w ramach własności 

nieruchomości, z założeniami: 1 mp/1 mieszkanie; 

7.  ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
a) Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3 pkt.2., 
b) należy pozostawić przynajmniej 60 % powierzchni jako biologicznie czynnej; 
c) należy zachować istniejące zadrzewienia; 

8. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
     patrz ustalenia ogólne paragraf 3 pkt.1. 

9. USTALENIA DOTYCZĄCE TERENÓW REKREACYJNYCH  I SŁUŻĄCYCH DO REALIZACJI IMPREZ 
MASOWYCH: 

 Nie ustala się. 

10. USTALENIA DOTYCZĄCE WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI 
PUBLICZNYCH: 

a) Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3 pkt.3., 

11. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW CHRONIONYCH PRZEPISAMI SZCZEGÓŁOWYMI: 
 Nie ustala się. 

12.STAWKA PROCENTOWA , NA PODSTAWIE KTÓREJ USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W  ART. 
36 UST. 4     - 15% 

 
 

 
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA DLA CZEŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO POTUŁY, GMINA 

STĘŻYCA 
 

1. NUMER I SYMBOL JEDNOSTKI LUB TERENU 
URBANISTYCZNEGO: 

 
3.1.2.  RM 

2. FUNKCJA  Z WYSZCZEGÓLNIENIEM 
FUNKCJI PREFEROWANEJ: 1.   Funkcja podstawowa:  

zabudowa zagrodowa, 

2.   Funkcja uzupełniająca:  

usługi i handel, zabudowa mieszkaniowa, 
jednorodzinna, 

3. FUNKCJA TYMCZASOWA Nie ustala się. 
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4.1.WARUNKI URBANISTYCZNE: 
a) zabudowa zagrodowa z zachowaniem kształtu historycznego siedliska i dziedzińca – zgodnie  z załącznikiem 

graficznym nr 2 do uchwały; 
b) zabudowa usługowa zlokalizowana na parterze budynku mieszkalnego lub w samodzielnym budynku 

wolnostojącym nie przekraczająca 40% powierzchni użytkowej wszystkich budynków; 
c) dopuszcza się budowę budynków pomocniczych jako wolnostojących lub połączonych w zespół z zabudową 

usługową i mieszkaniową; 
d) nową zabudowę należy lokalizować jako uzupełnienie istniejącej zabudowy pomiędzy nieprzekraczalną linia 

zabudowy, a linią wyznaczającą krawędź dziedzińca; 
e) na historycznym dziedzińcu nie dopuszcza się zabudowy z wyjątkiem budowli i urządzeń służących 

gospodarstwu rolniczemu; 
f) dopuszcza się zachowanie istniejących podziałów działek; 
g) dopuszcza się wydzielenie drogi wewnętrznej o szerokości min 8,m w liniach rozgraniczających; 

4.2.WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY: 
a) dopuszczalna wysokość budynku głównego, licząc od poziomu terenu przy wejściu do budynku do 

najwyższego punktu kalenicy budynków  – maksymalnie 9,0m;   
b) dopuszczalna wysokość zabudowy pomocniczej – maksymalnie 12,0m;  
c) dopuszcza się podpiwniczenie budynków; 
d) dopuszczalna maksymalna wysokość poziomu posadzki parteru: 0,60m; 
e) dopuszczalna ilość kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne w tym 

poddasze użytkowe; 
f) należy kolorystykę elewacji dostosować do historycznych uwarunkowań: dopuszcza się na elewacjach cegłę 

ceramiczną, drewno lub tynk w odcieniach ciepłych pasteli lub nawiązujących do kolorów cegły lub drewna; 
g) dopuszczalne rodzaje dachów: dachy strome o symetrycznym kącie nachylenia połaci dachowych; 
h) dachy wyłącznie dwuspadowe o  kątach nachylenia: 400 - 450 lub 20-250 na ściance kolankowej o wysokości 

0,80 – 1,2 m; 
i) rodzaj pokrycia dachu:  
- dla zabudowy mieszkaniowej: zastosowanie dachówki ceramicznej lub materiałów dachówkopodobnych w 

odcieniach zbliżonych do brązu, grafitu lub czerwieni; 
- dla zabudowy pomocniczej: dopuszcza się zastosowanie innych materiałów pokrycia dachu w kolorach 

zbliżonych do brązu, grafitu, szarości lub czerwieni; 
j) powierzchnia zabudowy : nie więcej niż istniejące zagospodarowanie lub max 30% pokrycia działki 

zabudową,  
k) nieprzekraczalna linia zabudowy wolnostojącej zgodnie z załącznikiem graficznym nr 2 do uchwały; 
5.   ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
      Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3 pkt.4., 
6.   ZASADY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ: 
a) obsługa komunikacyjna w oparciu o drogi: gminne i wewnętrzne, dopuszcza się jeden wjazd na działkę; 
b) miejsca parkingowe wynikające z programu inwestycji należy przewidzieć w ramach własności 

nieruchomości, z założeniami: 1 mp/1 mieszkanie, dla funkcji usługowych należy dodatkowo zabezpieczyć 
1mp; 

7.  ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
a) Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3 pkt.2., 
b) należy pozostawić przynajmniej 40 % powierzchni jako biologicznie czynnej; 

8. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
     patrz ustalenia ogólne paragraf 3 pkt.1. 

9. USTALENIA DOTYCZĄCE TERENÓW REKREACYJNYCH  I SŁUŻĄCYCH DO REALIZACJI IMPREZ 
MASOWYCH: 

 Nie ustala się. 

10. USTALENIA DOTYCZĄCE WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI 
PUBLICZNYCH: 

a) Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3 pkt.3., 

11. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW CHRONIONYCH PRZEPISAMI SZCZEGÓŁOWYMI: 
 Nie ustala się. 

12. STAWKA PROCENTOWA , NA PODSTAWIE KTÓREJ USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W  ART. 
36 UST. 4     - 15% 
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MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA DLA CZEŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO POTUŁY, GMINA 
STĘŻYCA 

 
1. NUMER I SYMBOL JEDNOSTKI LUB TERENU 

URBANISTYCZNEGO: 
 

3.1.3.; 3.1.5  MN 

2. FUNKCJA  Z WYSZCZEGÓLNIENIEM 
FUNKCJI PREFEROWANEJ: 1.   Funkcja podstawowa:  

zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna,  

2.   Funkcja uzupełniająca:  

Usługi i handel 

 
3. FUNKCJA TYMCZASOWA Nie ustala się. 

4.1.WARUNKI URBANISTYCZNE: 
a) nowa zabudowa jako zabudowa  mieszkaniowa wolnostojąca;   
b) dopuszcza się zachowanie istniejących obiektów, przy rozbudowie lub przebudowie należy dostosować się 

do warunków jak dla nowej zabudowy, 
c) dopuszcza się podział na nowe działki nie mniejsze niż 1000 m2; 
d) dopuszcza się budowę budynków pomocniczych jako wolnostojących lub połączonych w zespół z zabudową 

mieszkaniową; 
e) dopuszcza się zachowanie istniejących podziałów działek; 

4.2.WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY: 
a) dopuszczalna wysokość budynku głównego, licząc od poziomu terenu przy wejściu do budynku do 

najwyższego punktu kalenicy budynków  – maksymalnie 9,0m;   
b) dopuszczalna wysokość zabudowy pomocniczej – maksymalnie 8,0m;  
c) dopuszcza się podpiwniczenie budynków; 
d) dopuszczalna maksymalna wysokość poziomu posadzki parteru: 0,60m; 
e) dopuszczalna ilość kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne w tym 

poddasze użytkowe; 
f) należy kolorystykę elewacji dostosować do historycznych uwarunkowań: dopuszcza się na elewacjach cegłę 

ceramiczną, drewno lub tynk w odcieniach ciepłych pasteli lub nawiązujących do kolorów cegły lub drewna; 
g) budynek główny należy zlokalizować kalenicą równolegle do krawędzi drogi; 
h) dopuszczalne rodzaje dachów: dachy strome o symetrycznym kącie nachylenia połaci dachowych; 
m) dopuszczalne rodzaje dachów: dachy strome o symetrycznym kącie nachylenia połaci dachowych; dachy 

wyłącznie dwuspadowe o  kątach nachylenia: 400 - 450 lub 20-250 na ściance kolankowej o wysokości 0,80 – 
1,2 m; 

i) rodzaj pokrycia dachu: zastosować ten sam rodzaj pokrycia dachu dla całej nieruchomości. Zalecane 
zastosowanie dachówki ceramicznej lub materiałów dachówkopodobnych w odcieniach zbliżonych do brązu, 
grafitu lub czerwieni; 

j) powierzchnia zabudowy : maksymalnie 25% pokrycia działki zabudową,  
k) nieprzekraczalna linia zabudowy wolnostojącej w odległości 6,0 m (zgodnie z załącznikiem graficznym nr 2  

do uchwały)  od linii rozgraniczających dróg  gminnych i wewnętrznych; 
l) nieprzekraczalna linia zabudowy wyznaczona zgodnie z załącznikiem graficznym nr 2 do uchwały; 
m) strefa ochronna od linii średniego napięcia w odległości 7,5 m od osi słupa w obie strony, dopuszcza się 

modernizacje sieci w postaci kabla podziemnego i wtedy strefa przestanie obwiązywać; 
5.   ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
      Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3 pkt.4., 
6.   ZASADY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ: 
a) obsługa komunikacyjna w oparciu o drogi: gminne i wewnętrzne, dopuszcza się jeden wjazd na działkę; 
b) miejsca parkingowe wynikające z programu inwestycji należy przewidzieć w ramach własności 

nieruchomości, z założeniami: 1 mp/1 mieszkanie; 

7.  ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
a) Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3 pkt.2., 
b) należy pozostawić przynajmniej 60 % powierzchni jako biologicznie czynnej; 
c) należy zachować istniejące zadrzewienia; 

8. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
patrz ustalenia ogólne paragraf 3 pkt.1. 
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9. USTALENIA DOTYCZĄCE TERENÓW REKREACYJNYCH  I SŁUŻĄCYCH DO REALIZACJI IMPREZ 
MASOWYCH: 

 Nie ustala się. 

10. USTALENIA DOTYCZĄCE WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI 
PUBLICZNYCH: 

a) Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3 pkt.3., 

11. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW CHRONIONYCH PRZEPISAMI SZCZEGÓŁOWYMI: 
 Nie ustala się. 

12.  STAWKA PROCENTOWA , NA PODSTAWIE KTÓREJ USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W  ART. 
36 UST. 4     - 15% 

 
 
 
 

 
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA DLA CZEŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO POTUŁY, GMINA 

STĘŻYCA 
 

1. NUMER I SYMBOL JEDNOSTKI LUB TERENU 
URBANISTYCZNEGO: 

 
3.1.4.;   MN 

2. FUNKCJA  Z WYSZCZEGÓLNIENIEM 
FUNKCJI PREFEROWANEJ: 1.   Funkcja podstawowa:  

zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna,  

2.   Funkcja uzupełniająca:  

Usługi i handel 

 
3. FUNKCJA TYMCZASOWA Nie ustala się. 

4.1.WARUNKI URBANISTYCZNE: 
a) nowa zabudowa jako zabudowa  mieszkaniowa wolnostojąca;   
b) dopuszcza się zachowanie istniejących obiektów,  
c) dopuszcza się zachowanie istniejących podziałów i zabudowę działek bez konieczności powiększania 

powierzchni działki; 
d) dopuszcza się podział na nowe działki nie mniejsze niż 1000 m2; 
e) dopuszcza się budowę budynków pomocniczych jako wolnostojących lub połączonych w zespół z zabudową 

mieszkaniową; 

4.2.WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY: 
a) dopuszczalna wysokość budynku głównego, licząc od poziomu terenu przy wejściu do budynku do 

najwyższego punktu kalenicy budynków  – maksymalnie 9,0m;   
b) dopuszczalna wysokość zabudowy pomocniczej – maksymalnie 8,0m;  
c) dopuszcza się podpiwniczenie budynków; 
d) dopuszczalna maksymalna wysokość poziomu posadzki parteru: 0,60m; 
e) dopuszczalna ilość kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne w tym 

poddasze użytkowe; 
f) należy kolorystykę elewacji dostosować do historycznych uwarunkowań: dopuszcza się na elewacjach cegłę 

ceramiczną, drewno lub tynk w odcieniach ciepłych pasteli lub nawiązujących do kolorów cegły lub drewna; 
g) dopuszczalne rodzaje dachów: dachy strome o symetrycznym kącie nachylenia połaci dachowych; 
n) dopuszczalne rodzaje dachów: dachy strome o symetrycznym kącie nachylenia połaci dachowych; dachy 

wyłącznie dwuspadowe o  kątach nachylenia: 400 - 450 lub 20-250 na ściance kolankowej o wysokości 0,80 – 
1,2 m; 

h) rodzaj pokrycia dachu: zastosować ten sam rodzaj pokrycia dachu dla całej nieruchomości. Zalecane 
zastosowanie dachówki ceramicznej lub materiałów dachówkopodobnych w odcieniach zbliżonych do brązu, 
grafitu lub czerwieni; 

i) powierzchnia zabudowy : maksymalnie 25% pokrycia działki zabudową,  
j) nieprzekraczalna linia zabudowy wolnostojącej w odległości 6,0 m (zgodnie z załącznikiem graficznym nr 2  

do uchwały)  od linii rozgraniczających dróg  gminnych i wewnętrznych; 
k) nieprzekraczalna linia zabudowy wyznaczona zgodnie z załącznikiem graficznym nr 2 do uchwały; 
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5.   ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
      Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3 pkt.4., 
6.   ZASADY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ: 
a) obsługa komunikacyjna w oparciu o drogi: gminne i wewnętrzne, dopuszcza się jeden wjazd na działkę; 
b) miejsca parkingowe wynikające z programu inwestycji należy przewidzieć w ramach własności 

nieruchomości, z założeniami: 1 mp/1 mieszkanie; 

7.  ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
a) Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3 pkt.2., 
b) należy pozostawić przynajmniej 60 % powierzchni jako biologicznie czynnej; 
c) należy zachować istniejące zadrzewienia; 

8. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
patrz ustalenia ogólne paragraf 3 pkt.1. 

9. USTALENIA DOTYCZĄCE TERENÓW REKREACYJNYCH  I SŁUŻĄCYCH DO REALIZACJI IMPREZ 
MASOWYCH: 

 Nie ustala się. 

10. USTALENIA DOTYCZĄCE WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI 
PUBLICZNYCH: 

a) Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3 pkt.3., 

11. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW CHRONIONYCH PRZEPISAMI SZCZEGÓŁOWYMI: 
 Nie ustala się. 

12.  STAWKA PROCENTOWA , NA PODSTAWIE KTÓREJ USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W  ART. 
36 UST. 4     - 15% 

 
 

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA DLA CZEŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO POTUŁY, GMINA 
STĘŻYCA 

 
1. NUMER I SYMBOL JEDNOSTKI LUB TERENU 

URBANISTYCZNEGO: 
 

3.1.9.; 3.1.13.  MN 

2. FUNKCJA  Z WYSZCZEGÓLNIENIEM 
FUNKCJI PREFEROWANEJ: 1.   Funkcja podstawowa:  

zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna,  

2.   Funkcja uzupełniająca:  

Usługi i handel 

 
3. FUNKCJA TYMCZASOWA Nie ustala się. 

Poz. 330

4.1.WARUNKI URBANISTYCZNE: 
a) nowa zabudowa jako zabudowa  mieszkaniowa wolnostojąca;   
b) dopuszcza się zachowanie istniejących obiektów, przy rozbudowie lub przebudowie należy dostosować się 

do warunków jak dla nowej zabudowy, 
c) dopuszcza się podział na nowe działki nie mniejsze niż 1000 m2; 
d) dopuszcza się budowę budynków pomocniczych jako wolnostojących lub połączonych w zespół z zabudową 

mieszkaniową; 
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4.2.WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY: 
a) dopuszczalna wysokość budynku głównego, licząc od poziomu terenu przy wejściu do budynku do 

najwyższego punktu kalenicy budynków  – maksymalnie 9,0m;   
b) dopuszczalna wysokość zabudowy pomocniczej – maksymalnie 8,0m;  
c) dopuszcza się podpiwniczenie budynków; 
d) dopuszczalna maksymalna wysokość poziomu posadzki parteru: 0,60m; 
e) dopuszczalna ilość kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne w tym 

poddasze użytkowe; 
f) należy kolorystykę elewacji dostosować do historycznych uwarunkowań: dopuszcza się na elewacjach cegłę 

ceramiczną, drewno lub tynk w odcieniach ciepłych pasteli lub nawiązujących do kolorów cegły lub drewna; 
g) budynek główny należy lokalizować kalenicą równolegle do krawędzi drogi; 
h) dopuszczalne rodzaje dachów: dachy strome o symetrycznym kącie nachylenia połaci dachowych; 
o) dopuszczalne rodzaje dachów: dachy strome o symetrycznym kącie nachylenia połaci dachowych; dachy 

wyłącznie dwuspadowe o  kątach nachylenia: 400 - 450 lub 20-250 na ściance kolankowej o wysokości 0,80 – 
1,2 m; 

i) rodzaj pokrycia dachu: zastosować ten sam rodzaj pokrycia dachu dla całej nieruchomości. Zalecane 
zastosowanie dachówki ceramicznej lub materiałów dachówkopodobnych w odcieniach zbliżonych do brązu, 
grafitu lub czerwieni; 

j) powierzchnia zabudowy : maksymalnie 25% pokrycia działki zabudową,  
k) nieprzekraczalna linia zabudowy wolnostojącej w odległości 6,0 m (zgodnie z załącznikiem graficznym nr 2  

do uchwały)  od linii rozgraniczających dróg  gminnych i wewnętrznych; 
l) nieprzekraczalna linia zabudowy wyznaczona zgodnie z załącznikiem graficznym nr 2 do uchwały; 

5.   ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
      Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3 pkt.4., 
6.   ZASADY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ: 
a) obsługa komunikacyjna w oparciu o drogi: gminne i wewnętrzne, dopuszcza się jeden wjazd na działkę; 
b) miejsca parkingowe wynikające z programu inwestycji należy przewidzieć w ramach własności 

nieruchomości, z założeniami: 1 mp/1 mieszkanie; 

7.  ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
a) Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3 pkt.2., 
b) należy pozostawić przynajmniej 50 % powierzchni jako biologicznie czynnej; 
c) należy zachować istniejące zadrzewienia; 

8. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
     patrz ustalenia ogólne paragraf 3 pkt.1. 

9. USTALENIA DOTYCZĄCE TERENÓW REKREACYJNYCH  I SŁUŻĄCYCH DO REALIZACJI IMPREZ 
MASOWYCH: 

 Nie ustala się. 

10. USTALENIA DOTYCZĄCE WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI 
PUBLICZNYCH: 

a) Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3 pkt.3., 

11. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW CHRONIONYCH PRZEPISAMI SZCZEGÓŁOWYMI: 
 Nie ustala się. 

12.  STAWKA PROCENTOWA , NA PODSTAWIE KTÓREJ USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W  ART. 
36 UST. 4     - 15% 

 
 
 

Poz. 330
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MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA DLA CZEŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO POTUŁY, GMINA 
STĘŻYCA 

 
1. NUMER I SYMBOL JEDNOSTKI LUB TERENU 

URBANISTYCZNEGO: 
 

3.1.8.; 3.1.11.; 3.1.14.;  RM 

2. FUNKCJA  Z WYSZCZEGÓLNIENIEM 
FUNKCJI PREFEROWANEJ: 1.   Funkcja podstawowa:  

zabudowa zagrodowa, 

2.   Funkcja uzupełniająca:  

usługi i handel, zabudowa mieszkaniowa, 
jednorodzinna, 

3. FUNKCJA TYMCZASOWA Nie ustala się. 

4.1.WARUNKI URBANISTYCZNE: 
a) zabudowa zagrodowa z zachowaniem kształtu historycznego siedliska – zgodnie z załącznikiem graficznym 

nr 2 do uchwały; 
b) zabudowa usługowa zlokalizowana na parterze budynku mieszkalnego lub w samodzielnym budynku 

wolnostojącym nie przekraczająca 40% powierzchni użytkowej wszystkich budynków; 
c) dopuszcza się budowę budynków pomocniczych jako wolnostojących lub polaczących w zespół z zabudową 

usługową i mieszkaniową; 
d) dopuszcza się podział na nowe działki dla zabudowy mieszkaniowej  - min 800 m2, dla zabudowy  usługowej 

nie mniejsze niż 1200m2, 
e) dopuszcza się zachowanie istniejących podziałów działek; 
f) dopuszcza się wydzielenie drogi wewnętrznej o szerokości min 8,m w liniach rozgraniczających; 

4.2.WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY: 
a) dopuszczalna wysokość budynku głównego, licząc od poziomu terenu przy wejściu do budynku do 

najwyższego punktu kalenicy budynków  – maksymalnie 9,0m, z tolerancją do 5%;   
b) dopuszczalna wysokość zabudowy pomocniczej – maksymalnie 12,0m;  
c) dopuszcza się podpiwniczenie budynków; 
d) dopuszczalna maksymalna wysokość poziomu posadzki parteru: 0,60m; 
e) dopuszczalna ilość kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne w tym 

poddasze użytkowe; 
f) należy kolorystykę elewacji dostosować do historycznych uwarunkowań: dopuszcza się na elewacjach cegłę 

ceramiczną, drewno lub tynk w odcieniach ciepłych pasteli lub nawiązujących do kolorów cegły lub drewna; 
g) dopuszczalne rodzaje dachów: dachy strome o symetrycznym kącie nachylenia połaci dachowych; 
p) dopuszczalne rodzaje dachów: dachy strome o symetrycznym kącie nachylenia połaci dachowych; dachy 

wyłącznie dwuspadowe o  kątach nachylenia: 400 - 450 lub 20-250 na ściance kolankowej o wysokości 0,80 – 
1,2 m; 

h) rodzaj pokrycia dachu:  
- dla zabudowy mieszkaniowej : zastosowanie dachówki ceramicznej lub materiałów dachówkopodobnych w 

odcieniach zbliżonych do brązu, grafitu lub czerwieni; 
- dla zabudowy pomocniczej: dopuszcza się zastosowanie innych materiałów pokrycia dachu w kolorach 

zbliżonych do brązu, grafitu, szarości lub czerwieni; 
i) powierzchnia zabudowy : maksymalnie 30% pokrycia działki zabudową,  
j) nieprzekraczalna linia zabudowy wolnostojącej zgodnie z załącznikiem graficznym nr 2 do uchwały; 
5.   ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
      Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3 pkt.4., 
6.   ZASADY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ: 
a) obsługa komunikacyjna w oparciu o drogi: gminne i wewnętrzne, dopuszcza się jeden wjazd na działkę; 
b) miejsca parkingowe wynikające z programu inwestycji należy przewidzieć w ramach własności 

nieruchomości, z założeniami: 1 mp/1 mieszkanie, dla funkcji usługowych należy dodatkowo zabezpieczyć 
1mp; 

7.  ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
a) Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3 pkt.2., 
b) należy pozostawić przynajmniej 40 % powierzchni jako biologicznie czynnej; 

8. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
     patrz ustalenia ogólne paragraf 3 pkt.1. 

9. USTALENIA DOTYCZĄCE TERENÓW REKREACYJNYCH  I SŁUŻĄCYCH DO REALIZACJI IMPREZ 
MASOWYCH: 

 Nie ustala się. 

Poz. 330
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10. USTALENIA DOTYCZĄCE WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI 
PUBLICZNYCH: 

a) Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3 pkt.3., 

11. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW CHRONIONYCH PRZEPISAMI SZCZEGÓŁOWYMI: 
 Nie ustala się. 

12.  STAWKA PROCENTOWA , NA PODSTAWIE KTÓREJ USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W  ART. 
36 UST. 4     - 15% 

 
 

 
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA DLA CZEŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO POTUŁY, GMINA 

STĘŻYCA 
 

1. NUMER I SYMBOL JEDNOSTKI LUB TERENU 
URBANISTYCZNEGO: 

3.1.6.; 3.1.7.; 3.1.10.; 3.1.12.;  

 U, MN 

2. FUNKCJA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM 
FUNKCJI PREFEROWANEJ: 2.1.  Funkcja podstawowa:  

usługi,  

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna  

2.2. Funkcja uzupełniająca:  

Nie ustala się 

 
3. FUNKCJA TYMCZASOWA: Nie ustala się. 

4.1. WARUNKI URBANISTYCZNE: 
a) zabudowa  wolnostojąca; 
b) zabudowa usługowa zlokalizowana na parterze budynku mieszkalnego lub w samodzielnym budynku 

wolnostojącym; 
c) nie ustala się proporcji funkcji względem siebie; 
d) dopuszcza się lokalizację wyłącznie funkcji mieszkaniowej lub wyłącznie funkcji usługowej na działce; 
e) podział na nowe działki: min 1500 m2; za wyjątkiem działki nr 68/4 dla której dopuszcza się wydzielenie 

mniejszych działek w celu rozdzielenia współwłasności nieruchomości zgodnie               z koncepcją podziału 
zaproponowane przez geodetę . Dla tej działki nie ustala się minimalnej wielkości działki. 

4.2. WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY: 
a) dopuszczalna wysokość zabudowy mieszkaniowej i usługowej, licząc od poziomu terenu do najwyższego 

punktu kalenicy budynków  – maksymalnie 9,0m, z tolerancją do 5%;   
b) dopuszczalna wysokość zabudowy gospodarczej – maksymalnie 8,0m;  
c) dopuszcza się podpiwniczenie budynków; 
d) dopuszczalna maksymalna wysokość poziomu posadzki parteru: 0,60m; 
e) dopuszczalna ilość kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne w tym 

poddasze użytkowe; 
f) budynek główny należy zlokalizować równolegle do krawędzi drogi; 
g) dopuszczalne rodzaje dachów: dachy strome o symetrycznym kącie nachylenia połaci dachowych; 
h) dachy wyłącznie dwuspadowe o  kątach nachylenia: 350 -  450; 
i) rodzaj pokrycia dachu: zastosować ten sam rodzaj pokrycia dachu dla całej nieruchomości. Zalecane 

zastosowanie dachówki ceramicznej lub materiałów dachówkopodobnych w odcieniach zbliżonych do brązu, 
grafitu lub czerwieni; 

j) powierzchnia zabudowy : maksymalnie 30% pokrycia działki zabudową,  
k) nieprzekraczalna linia zabudowy wolnostojącej w odległości  6,0m od linii rozgraniczających dróg (zgodnie z 

załącznikiem graficznym do uchwały); 
l) strefa ochronna o szerokości 7,5 m z każdej strony od osi linii średniego napięcia, dopuszcza się likwidację 

strefy po modernizacji i skablowaniu linii energetycznej; 
m) dla terenu oznaczonego nr 3.1.10 i 3.1.12. nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 10,0 m od linii 

rozgraniczających z drogą powiatową; 
5.   ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3 pkt.4., 

Poz. 330
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6.   ZASADY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ: 
a) obsługa komunikacyjna w oparciu o drogi: powiatową, gminne i wewnętrzne, dozwolony jeden wjazd na 

działkę; 
b) miejsca parkingowe wynikające z programu inwestycji należy przewidzieć w ramach własności 

nieruchomości, z założeniami: 1 mp/1 mieszkanie i 1mp/50m2pu dla usług; 

7. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
a) Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3 pkt.2., 
b) należy pozostawić przynajmniej 50 % powierzchni jako biologicznie czynnej, 

8. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
       patrz ustalenia ogólne paragraf 3 pkt.1. 

9.   USTALENIA DOTYCZĄCE TERENÓW REKREACYJNYCH I SŁUŻĄCYCH DO REALIZACJI IMPREZ 
MASOWYCH: 

 Nie ustala się. 

10.  USTALENIA DOTYCZĄCE WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI 
PUBLICZNYCH: 

a) Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3 pkt.3., 

11.  ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW CHRONIONYCH PRZEPISAMI SZCZEGÓŁOWYMI: 
 Nie ustala się. 

12.   STAWKA PROCENTOWA , NA PODSTAWIE KTÓREJ USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W  ART. 
36 UST. 4     - 15% 

 
 
 

 
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA DLA CZEŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO POTUŁY, GMINA 

STĘŻYCA 
 

1. NUMER I SYMBOL JEDNOSTKI LUB TERENU 
URBANISTYCZNEGO: 

3.1.15.  
ZP/Ws 

2. FUNKCJA LUB STREFA 
Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI 
PODSTAWOWEJ: 

2.1. Funkcja podstawowa:  

      tereny zieleni  urządzonej i nieurządzonej jako 
biologicznie czynne w tym nieużytki, tereny 
podmokłe, zakrzaczenia, tereny wód 
powierzchniowych jako tereny ogólnodostępne 

2.2. Funkcja uzupełniająca: 

infrastruktura techniczna  

3. FUNKCJA TYMCZASOWA: Nie ustala się. 
4.1.WARUNKI URBANISTYCZNE: 
a) zakaz zabudowy; 
b) dopuszcza się wprowadzenie obiektów małej architektury i urządzenia terenu; 
c) dopuszcza się w razie potrzeby wykorzystanie terenów na potrzeby infrastruktury w tym do właściwej 

gospodarki wodami opadowymi – lokalizacja rowów odwadniających i zbiorników retencyjnych jeżeli będzie 
taka konieczność wynikała z projektu technicznego dla kanalizacji deszczowej; 

d) dopuszcza się regulację oczek i cieków wodnych z wykorzystaniem materiałów naturalnych jak kamień, 
drewno, faszyna itp.; 

4.2.WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY: 
 Nie ustala się  
4. ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
a) odprowadzenie wód opadowych  – powierzchniowo do gruntu; 
b) odprowadzenie odpadów stałych: po segregacji wg grup asortymentowych muszą być zagospodarowane 

przez specjalistyczne przedsiębiorstwo. 
5. ZASADY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ: 
a) obsługa komunikacyjna w oparciu o drogi gminne i wewnętrzne, na warunkach określonych przez zarządcę 

sieci i drogi; 
b) nie dopuszcza się lokalizacji miejsc postojowych; 
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7.  ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
a) patrz: ustalenia ogólne §3 pkt.2.; 
b) powierzchnia biologicznie czynna – min 95%; 

8.  ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
patrz ustalenia ogólne paragraf 3 pkt.1. 

9.USTALENIA DOTYCZĄCE TERENÓW REKREACYJNYCH  I SŁUŻĄCYCH DO REALIZACJI IMPREZ 
MASOWYCH: 
Nie ustala się. 

10.USTALENIA DOTYCZĄCE WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
Nie ustala się. 

11.ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW CHRONIONYCH PRZEPISAMI SZCZEGÓŁOWYMI: 
     Nie ustala się. 

12.  STAWKA PROCENTOWA , NA PODSTAWIE KTÓREJ USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W  ART. 
36 UST. 4     -  nie  dotyczy 

 
 

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA DLA CZEŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO POTUŁY, GMINA 
STĘŻYCA 

 
1. NUMER I SYMBOL JEDNOSTKI 

URBANISTYCZNEJ: 
3.1.16. 

R 

2. FUNKCJA LUB STREFA 
Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI 
PODSTAWOWEJ: 

2.1. Funkcja podstawowa:  

      Tereny produkcji rolnej  

2.2. Funkcja uzupełniająca: 

Zalesienia , infrastruktura techniczna 

3. FUNKCJA TYMCZASOWA: Nie ustala się. 

4.1.WARUNKI URBANISTYCZNE: 
a) dopuszcza się zalesienia gleb najsłabszych klasy V i VI; 
b) zakaz zabudowy. 

4.2.WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY: 
a) nie ustala się. 
5.    ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
a) Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3 pkt.4. 
6.   ZASADY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ: 
a) obsługa komunikacyjna w oparciu o drogi: gminne i wewnętrzne; 

7. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
a) patrz ustalenia ogólne paragraf 3 pkt.2. 

8. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
     patrz ustalenia ogólne paragraf 3 pkt.1. 

9. USTALENIA DOTYCZĄCE TERENÓW REKREACYJNYCH  I SŁUŻĄCYCH DO REALIZACJI IMPREZ 
MASOWYCH: 

 Nie ustala się. 

10. USTALENIA DOTYCZĄCE WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI 
PUBLICZNYCH: 
Nie ustala się. 

11. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW CHRONIONYCH PRZEPISAMI SZCZEGÓŁOWYMI: 
 Nie ustala się. 

12.   STAWKA PROCENTOWA , NA PODSTAWIE KTÓREJ USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W  ART. 
36 UST. 4     - nie dotyczy 
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MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA DLA CZEŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO POTUŁY, GMINA 

STĘŻYCA 
 

1. NUMER I SYMBOL JEDNOSTKI  LUB TERENU 
URBANISTYCZNEGO: 

 
3.1.17. ZL 

2. FUNKCJA LUB STREFA 
Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI 
PODSTAWOWEJ: 

2.1. Funkcja podstawowa:  

     Tereny leśne 

2.2. Funkcja uzupełniająca: 

Cmentarz historyczny  

3. FUNKCJA TYMCZASOWA: Nie ustala się. 

4. WARUNKI URBANISTYCZNE I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY: 
a) zakaz zabudowy za wyjątkiem obiektów związanych z gospodarka leśna na podstawie przepisów 

szczególnych; 
b) dopuszcza się gospodarkę leśną zgodnie z operatami urządzeniowymi lasu; 
c) należy zachować i poddać rewaloryzacji istniejący cmentarz historyczny na warunkach określonych przez 

właściwego konserwatora zabytków; 
5. ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
a)  nie ustala się; 
6. ZASADY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ: 
a)  w oparciu o drogi dojazdowe i wewnętrzne. 

7. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
a) nie dopuszcza się wyłączania terenów leśnych z produkcji leśnej; 
b) dopuszcza się podział prywatnych terenów leśnych i dołączenie ich do sąsiednich działek zgodnie z 

załącznikiem graficznym do uchwały; 

8. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
 patrz ustalenia ogólne paragraf 3 pkt.1. 

9.USTALENIA DOTYCZĄCE TERENÓW REKREACYJNYCH I SŁUŻĄCYCH DO REALIZACJI IMPREZ 
MASOWYCH: 

 Nie ustala się. 

10. USTALENIA DOTYCZĄCE WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI 
PUBLICZNYCH: 
Nie ustala się. 

11. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW CHRONIONYCH PRZEPISAMI SZCZEGÓŁOWYMI: 
 Nie ustala się. 

12. STAWKA PROCENTOWA , NA PODSTAWIE KTÓREJ USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W  ART. 
36 UST. 4     -  nie dotyczy 

 
3.2. Tereny zabudowy wsi Stara Krzeszna . 

 
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA DLA CZEŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO POTUŁY, GMINA 

STĘŻYCA 
 

1. NUMER I SYMBOL JEDNOSTKI LUB TERENU 
URBANISTYCZNEGO: 

 
3.2.1.  RM, MN 

2. FUNKCJA  Z WYSZCZEGÓLNIENIEM 
FUNKCJI PREFEROWANEJ: 1.   Funkcja podstawowa:  

zabudowa zagrodowa 

2.   Funkcja uzupełniająca:  

zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna, usługi i 
handel 

 

Poz. 330
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3. FUNKCJA TYMCZASOWA Nie ustala się. 

4.1.WARUNKI URBANISTYCZNE: 
a) Zabudowa zagrodowa z zachowaniem kształtu historycznego siedliska – zgodnie z załącznikiem graficznym 

nr 2 do uchwały; 
b) zabudowa usługowa zlokalizowana na parterze budynku mieszkalnego lub w samodzielnym budynku 

wolnostojącym nie przekraczająca 40% powierzchni użytkowej wszystkich budynków; 
c) dopuszcza się budowę budynków pomocniczych jako wolnostojących lub polaczących w zespół        z 

zabudową usługową i mieszkaniową; 
d) dopuszcza się podział na nowe działki dla zabudowy mieszkaniowej  - min 800 m2, dla zabudowy  usługowej 

nie mniejsze niż 1200m2, 
e) dopuszcza się zachowanie istniejących podziałów działek; 
f) dopuszcza się wydzielenie drogi wewnętrznej o szerokości min 8,m w liniach rozgraniczających; 

4.2.WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY: 
a) dopuszczalna wysokość budynku głównego, licząc od poziomu terenu przy wejściu do budynku do 

najwyższego punktu kalenicy budynków  – maksymalnie 9,0m;   
b) dopuszczalna wysokość zabudowy pomocniczej – maksymalnie 12,0m;  
c) dopuszcza się podpiwniczenie budynków; 
d) dopuszczalna maksymalna wysokość poziomu posadzki parteru: 0,60m; 
e) dopuszczalna ilość kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne w tym 

poddasze użytkowe; 
f) należy kolorystykę elewacji dostosować do historycznych uwarunkowań: dopuszcza się na elewacjach cegłę 

ceramiczną, drewno lub tynk w odcieniach ciepłych pasteli lub nawiązujących do kolorów cegły lub drewna; 
g) dopuszczalne rodzaje dachów: dachy strome o symetrycznym kącie nachylenia połaci dachowych; 
h) dopuszczalne rodzaje dachów: dachy strome o symetrycznym kącie nachylenia połaci dachowych; dachy 

wyłącznie dwuspadowe o  kątach nachylenia: 400 - 450 lub 20-250 na ściance kolankowej         o wysokości 
0,80 – 1,2 m; 

i) rodzaj pokrycia dachu:  
- dla zabudowy mieszkaniowej : zastosowanie dachówki ceramicznej lub materiałów dachówkopodobnych w 

odcieniach zbliżonych do brązu, grafitu lub czerwieni; 
- dla zabudowy pomocniczej: dopuszcza się zastosowanie innych materiałów pokrycia dachu             w 

kolorach zbliżonych do brązu, grafitu, szarości lub czerwieni; 
j) powierzchnia zabudowy : maksymalnie 30% pokrycia działki zabudową,  
k) nieprzekraczalna linia zabudowy wolnostojącej zgodnie z załącznikiem graficznym nr 4 do uchwały; 
l) strefa ochronna od linii średniego napięcia w odległości 7,5 m od osi słupa, dopuszcza się likwidację strefy po 

przebudowie sieci energetycznej i okablowaniu; 
5.   ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
      Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3 pkt.4., 
6.   ZASADY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ: 
a) obsługa komunikacyjna w oparciu o drogi: gminne i wewnętrzne, dopuszcza się jeden wjazd na działkę; 
b) miejsca parkingowe wynikające z programu inwestycji należy przewidzieć w ramach własności 

nieruchomości, z założeniami: 1 mp/1 mieszkanie, dla funkcji usługowych należy dodatkowo zabezpieczyć 
1mp; 

7.  ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
a) Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3 pkt.2., 
b) należy pozostawić przynajmniej 40 % powierzchni jako biologicznie czynnej; 

8. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
     patrz ustalenia ogólne paragraf 3 pkt.1. 

9. USTALENIA DOTYCZĄCE TERENÓW REKREACYJNYCH I SŁUŻĄCYCH DO REALIZACJI IMPREZ 
MASOWYCH: 

 Nie ustala się. 

10. USTALENIA DOTYCZĄCE WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI 
PUBLICZNYCH: 

a) Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3 pkt.3., 

11. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW CHRONIONYCH PRZEPISAMI SZCZEGÓŁOWYMI: 
 Nie ustala się. 

12.  STAWKA PROCENTOWA , NA PODSTAWIE KTÓREJ USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W  ART. 
36 UST. 4     - 15% 
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MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA DLA CZEŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO POTUŁY, GMINA 
STĘŻYCA 

 
1. NUMER I SYMBOL JEDNOSTKI LUB TERENU 

URBANISTYCZNEGO: 
 

3.2.2.  MN 

2. FUNKCJA  Z WYSZCZEGÓLNIENIEM 
FUNKCJI PREFEROWANEJ: 1.   Funkcja podstawowa:  

zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna,  

2.   Funkcja uzupełniająca:  

Usługi i handel 

 
3. FUNKCJA TYMCZASOWA Nie ustala się. 

4.1.WARUNKI URBANISTYCZNE: 
a) nowa zabudowa jako zabudowa  mieszkaniowa wolnostojąca;   
b) dopuszcza się zachowanie istniejących obiektów, przy rozbudowie lub przebudowie należy dostosować się 

do warunków jak dla nowej zabudowy, 
c) dopuszcza się podział na nowe działki nie mniejsze niż 1000 m2; 
d) dopuszcza się budowę budynków pomocniczych jako wolnostojących lub połączonych w zespół       z 

zabudową mieszkaniową; 

4.2.WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY: 
a) dopuszczalna wysokość budynku głównego, licząc od poziomu terenu przy wejściu do budynku do 

najwyższego punktu kalenicy budynków  – maksymalnie 9,0m;   
b) dopuszczalna wysokość zabudowy pomocniczej – maksymalnie 8,0m;  
c) dopuszcza się podpiwniczenie budynków; 
d) dopuszczalna maksymalna wysokość poziomu posadzki parteru: 0,60m; 
e) dopuszczalna ilość kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne w tym 

poddasze użytkowe; 
f) należy kolorystykę elewacji dostosować do historycznych uwarunkowań: dopuszcza się na elewacjach cegłę 

ceramiczną, drewno lub tynk w odcieniach ciepłych pasteli lub nawiązujących do kolorów cegły lub drewna; 
g) budynek główny należy lokalizować równolegle do krawędzi drogi; 
h) dopuszczalne rodzaje dachów: dachy strome o symetrycznym kącie nachylenia połaci dachowych; 
i) dachy wyłącznie dwuspadowe o  kątach nachylenia: 350 - 450; 
j) rodzaj pokrycia dachu: zastosować ten sam rodzaj pokrycia dachu dla całej nieruchomości. Zalecane 

zastosowanie dachówki ceramicznej lub materiałów dachówkopodobnych w odcieniach zbliżonych do brązu, 
grafitu lub czerwieni; 

k) powierzchnia zabudowy : maksymalnie 25% pokrycia działki zabudową,  
l) nieprzekraczalna linia zabudowy wolnostojącej w odległości 6,0 m (zgodnie z załącznikiem graficznym nr 4 

do uchwały)  od linii rozgraniczających dróg  gminnych i wewnętrznych; 
m) nieprzekraczalna linia zabudowy wyznaczona zgodnie z załącznikiem graficznym nr 4 do uchwały; 

Poz. 330

5.   ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
      Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3 pkt.4., 
6.   ZASADY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ: 
a) obsługa komunikacyjna w oparciu o drogi: gminne i wewnętrzne, dopuszcza się jeden wjazd na działkę; 
b) miejsca parkingowe wynikające z programu inwestycji należy przewidzieć w ramach własności 

nieruchomości, z założeniami: 1 mp/1 mieszkanie; 

7.  ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
a) Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3 pkt.2., 
b) należy pozostawić przynajmniej 50 % powierzchni jako biologicznie czynnej; 
c) należy zachować istniejące zadrzewienia; 

8. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
     patrz ustalenia ogólne paragraf 3 pkt.1. 

9. USTALENIA DOTYCZĄCE TERENÓW REKREACYJNYCH  I SŁUŻĄCYCH DO REALIZACJI IMPREZ 
MASOWYCH: 

 Nie ustala się. 
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10. USTALENIA DOTYCZĄCE WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI 
PUBLICZNYCH: 

a) Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3 pkt.3., 

11. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW CHRONIONYCH PRZEPISAMI SZCZEGÓŁOWYMI: 
 Nie ustala się. 

12.  STAWKA PROCENTOWA , NA PODSTAWIE KTÓREJ USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W  ART. 
36 UST. 4     - 15% 

 
 

 
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA DLA CZEŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO POTUŁY, GMINA 

STĘŻYCA 
 

4. NUMER I SYMBOL JEDNOSTKI LUB TERENU 
URBANISTYCZNEGO: 

3.2.3.  

 U/ MN 

5. FUNKCJA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM 
FUNKCJI PREFEROWANEJ: 2.1.  Funkcja podstawowa:  

usługi, w tym usługi turystyki i rekreacji 

2.2. Funkcja uzupełniająca:  

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna  

 

6. FUNKCJA TYMCZASOWA: Nie ustala się. 

4.1. WARUNKI URBANISTYCZNE: 
f) zabudowa  wolnostojąca; 
g) zabudowa usługowa w samodzielnym budynku wolnostojącym; 
h) zabudowa mieszkaniowa jako towarzysząca ( nie może przekraczać 40% całej powierzchni użytkowej 

budynków); 

4.2. WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY: 
a) dopuszczalna wysokość zabudowy mieszkaniowej i usługowej, licząc od poziomu terenu do najwyższego 

punktu kalenicy budynków  – maksymalnie 9,0m;   
b) dopuszczalna wysokość zabudowy gospodarczej – maksymalnie 8,0m;  
c) dopuszcza się podpiwniczenie budynków; 
d) dopuszczalna maksymalna wysokość poziomu posadzki parteru: 0,60m; 
e) dopuszczalna ilość kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne w tym 

poddasze użytkowe; 
f) dopuszczalne rodzaje dachów: dachy strome o symetrycznym kącie nachylenia połaci dachowych; 
g) dachy wyłącznie dwuspadowe o  kątach nachylenia: 350 -  450; 
h) rodzaj pokrycia dachu: zastosować ten sam rodzaj pokrycia dachu dla całej nieruchomości. Zalecane 

zastosowanie dachówki ceramicznej lub materiałów dachówkopodobnych w odcieniach zbliżonych do brązu, 
grafitu lub czerwieni; 

i) powierzchnia zabudowy : maksymalnie 40% pokrycia działki zabudową,  
j) dopuszcza się podział na nowe działki (zgodnie z załącznikiem graficznym do uchwały) nie mniejsze niż 1500 

m2; 
k) nieprzekraczalna linia zabudowy wolnostojącej w odległości  6,0m od linii rozgraniczających dróg (zgodnie z 

załącznikiem graficznym do uchwały); 
l) strefa ochronna o szerokości 7,5 m z każdej strony od osi linii średniego napięcia, dopuszcza się likwidację 

strefy po modernizacji i skablowaniu linii energetycznej; 
5.   ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3 pkt.4., 

6.   ZASADY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ: 
a) obsługa komunikacyjna w oparciu o drogi: powiatową, gminne i wewnętrzne, dozwolony jeden wjazd na 

działkę; 
b) miejsca parkingowe wynikające z programu inwestycji należy przewidzieć w ramach własności 

nieruchomości, z założeniami: 1 mp/1 mieszkanie i 1mp/50m2pu dla usług; 

7. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
a) Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3 pkt.2., 
b) należy pozostawić przynajmniej 50 % powierzchni jako biologicznie czynnej, 
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8. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
     patrz ustalenia ogólne paragraf 3 pkt.1. 

9.   USTALENIA DOTYCZĄCE TERENÓW REKREACYJNYCH I SŁUŻĄCYCH DO REALIZACJI IMPREZ 
MASOWYCH: 

 Nie ustala się. 

10.  USTALENIA DOTYCZĄCE WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI 
PUBLICZNYCH: 

b) Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3 pkt.3., 

11.  ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW CHRONIONYCH PRZEPISAMI SZCZEGÓŁOWYMI: 
 Nie ustala się. 

12. STAWKA PROCENTOWA , NA PODSTAWIE KTÓREJ USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ  MOWA W  ART. 
36 UST. 4     - 15 % 

 
 
 

 
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA DLA CZEŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO POTUŁY, GMINA 

STĘŻYCE 
 

1. NUMER I SYMBOL JEDNOSTKI LUB TERENU 
URBANISTYCZNEGO: 

 
3.2.4.  MR 

2. FUNKCJA  Z WYSZCZEGÓLNIENIEM 
FUNKCJI PREFEROWANEJ: 1.   Funkcja podstawowa:  

Zabudowa rekreacyjna 

2.   Funkcja uzupełniająca:  

Nie ustala się 

 
3. FUNKCJA TYMCZASOWA Nie ustala się. 

4.1.WARUNKI URBANISTYCZNE: 
a) zabudowa  wolnostojąca;   
b) dopuszcza się zachowanie istniejących obiektów, przy rozbudowie lub przebudowie należy dostosować się 

do warunków jak dla nowej zabudowy, 
c) podział na nowe działki : min 800m2; 
d) dopuszcza się zachowanie istniejących podziałów działek; 
e) dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy nie spełniającej wymogów niniejszej uchwały; 
f) dopuszcza się wydzielenie drogi wewnętrznej o szerokości min 8,0 m w liniach rozgraniczających; 

4.2.WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY: 
a) dopuszczalna wysokość budynku głównego, licząc od poziomu terenu przy wejściu do budynku do 

najwyższego punktu kalenicy budynków  – maksymalnie 8,0m;   
b) dopuszczalna wysokość zabudowy pomocniczej – maksymalnie 6,0m;  
c) dopuszcza się podpiwniczenie budynków; 
d) dopuszczalna maksymalna wysokość poziomu posadzki parteru: 0,60m; 
e) dopuszczalna ilość kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne w Tymo 

poddasze użytkowe; 
f) dopuszczalne rodzaje dachów: dachy strome o symetrycznym kącie nachylenia połaci dachowych; 
g) dachy wyłącznie dwuspadowe o  kątach nachylenia: 350 - 450 ; 
q) należy kolorystykę elewacji dostosować do historycznych uwarunkowań: dopuszcza się na elewacjach cegłę 

ceramiczną, drewno lub tynk w odcieniach ciepłych pasteli lub nawiązujących do kolorów cegły lub drewna; 
h) rodzaj pokrycia dachu: zastosować ten sam rodzaj pokrycia dachu dla całej nieruchomości. Zalecane 

zastosowanie dachówki ceramicznej lub materiałów dachówkopodobnych w odcieniach zbliżonych do brązu, 
grafitu lub czerwieni; 

i) powierzchnia zabudowy : maksymalnie 20% pokrycia działki zabudową,  
j) nieprzekraczalna linia zabudowy wolnostojącej w odległości 6,0 m (zgodnie z załącznikiem graficznym do 

uchwały)  od linii rozgraniczających dróg  gminnych i wewnętrznych; 
k) nieprzekraczalna linia zabudowy wolnostojącej w odległości 12,0 m (zgodnie z załącznikiem graficznym do 

uchwały)  od krawędzi lasu; 
l) strefa ochronna od linii średniego napięcia w odległości 7,5 m od osi słupa, dopuszcza się likwidację strefy po 

przebudowie sieci energetycznej i okablowaniu; 

Poz. 330
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5.   ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
      Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3 pkt.4., 
6.   ZASADY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ: 
a) obsługa komunikacyjna w oparciu o drogi: gminne i wewnętrzne, dopuszcza się jeden wjazd na działkę; 
b) miejsca parkingowe wynikające z programu inwestycji należy przewidzieć w ramach własności 

nieruchomości, z założeniami: 1 mp/1 mieszkanie; 

7.  ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
a) Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3 pkt.2., 
b) należy pozostawić przynajmniej 70 % powierzchni jako biologicznie czynnej; 

8. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
     patrz ustalenia ogólne paragraf 3 pkt.1. 

9. USTALENIA DOTYCZĄCE TERENÓW REKREACYJNYCH  I SŁUŻĄCYCH DO REALIZACJI IMPREZ 
MASOWYCH: 

 Nie ustala się. 

10. USTALENIA DOTYCZĄCE WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI 
PUBLICZNYCH: 
Nie ustala się. 

11. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW CHRONIONYCH PRZEPISAMI SZCZEGÓŁOWYMI: 
 Nie ustala się. 

12.STAWKA PROCENTOWA , NA PODSTAWIE KTÓREJ USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W  ART. 
36 UST. 4     - 15% 

 
 

 
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA DLA CZEŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO POTUŁY, GMINA 

STĘŻYCA 
 

1. NUMER I SYMBOL JEDNOSTKI LUB TERENU 
URBANISTYCZNEGO: 

 
3.2.5.   UT 

2. FUNKCJA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM 
FUNKCJI PREFEROWANEJ: 2.1.  Funkcja podstawowa:  

usług usługi turystyki i rekreacji 

2.2. Funkcja uzupełniająca:  

apartamenty 

 

3. FUNKCJA TYMCZASOWA: Nie ustala się. 

4.1. WARUNKI URBANISTYCZNE: 
a) zabudowa  wolnostojąca; 
b) zabudowa usługowa w samodzielnym budynku wolnostojącym; 
c) dopuszcza się lokalizację zabudowę apartamentowych w postaci zespołu odrębnych budynków 

wolnostojących ; 
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4.2. WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY: 
a) dopuszczalna wysokość zabudowy usługowej, licząc od poziomu terenu do najwyższego punktu kalenicy 

budynków  – maksymalnie 10,0m;   
b) dopuszczalna wysokość zabudowy apartamentów w postaci bungalowów – maksymalnie 8,0m;  
c) dopuszcza się podpiwniczenie budynków; 
d) dopuszczalna maksymalna wysokość poziomu posadzki parteru: 0,60m; 
e) dopuszczalna ilość kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne w tym 

poddasze użytkowe; 
f) dopuszczalne rodzaje dachów: dachy strome o symetrycznym kącie nachylenia połaci dachowych; 
g) dachy wyłącznie dwuspadowe o  kątach nachylenia: 350 -  450; 
h) rodzaj pokrycia dachu: zastosować ten sam rodzaj pokrycia dachu dla całej nieruchomości. Zalecane 

zastosowanie dachówki ceramicznej lub materiałów dachówkopodobnych w odcieniach zbliżonych do brązu, 
grafitu lub czerwieni; 

i) powierzchnia zabudowy : maksymalnie 60% pokrycia działki zabudową,  
j) dopuszcza się podział na nowe działki (zgodnie z załącznikiem graficznym nr 4 do uchwały) nie mniejsze niż 

1500 m2; 
k) nieprzekraczalna linia zabudowy wolnostojącej w odległości zgodnie z załącznikiem graficznym nr 3 do 

uchwały); 
l) strefa ochronna o szerokości 7,5 m z każdej strony od osi linii średniego napięcia, dopuszcza się likwidację 

strefy po modernizacji i skablowaniu linii energetycznej; 
5.   ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3 pkt.4., 

6.   ZASADY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ: 
a) obsługa komunikacyjna w oparciu o drogi: powiatową, gminne i wewnętrzne, dozwolony jeden wjazd na 

działkę; 
b) miejsca parkingowe wynikające z programu inwestycji należy przewidzieć w ramach własności 

nieruchomości, z założeniami: 1 mp/1 mieszkanie i 1mp/50m2pu dla usług; 

7. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
a) Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3 pkt.2., 
b) należy pozostawić przynajmniej 30 % powierzchni jako biologicznie czynnej, 

8. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
      patrz ustalenia ogólne paragraf 3 pkt.1. 

9.   USTALENIA DOTYCZĄCE TERENÓW REKREACYJNYCH I SŁUŻĄCYCH DO REALIZACJI IMPREZ 
MASOWYCH: 

 Nie ustala się. 

10.  USTALENIA DOTYCZĄCE WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI 
PUBLICZNYCH: 

a) Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3 pkt.3., 

11.  ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW CHRONIONYCH PRZEPISAMI SZCZEGÓŁOWYMI: 
 Nie ustala się. 

12.  STAWKA PROCENTOWA , NA PODSTAWIE KTÓREJ USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W  ART. 
36 UST. 4     - 15% 

 
 

Poz. 330
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MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA DLA CZEŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO POTUŁY, GMINA 
STĘŻYCA 

 
1. NUMER I SYMBOL JEDNOSTKI LUB TERENU 

URBANISTYCZNEGO: 
3.2.6.  

ZP 

2. FUNKCJA LUB STREFA 
Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI 
PODSTAWOWEJ: 

2.1. Funkcja podstawowa:  

      tereny zieleni  urządzonej i nieurządzonej jako 
biologicznie czynne w tym nieużytki, tereny 
podmokłe, zakrzaczenia, tereny podmokłe  

2.2. Funkcja uzupełniająca: 

infrastruktura techniczna  

3. FUNKCJA TYMCZASOWA: Nie ustala się. 
4.1.WARUNKI URBANISTYCZNE: 
a) zakaz zabudowy; 
b) dopuszcza się wprowadzenie obiektów małej architektury i urządzenia terenu; 
c) dopuszcza się w razie potrzeby wykorzystanie terenów na potrzeby infrastruktury w tym do właściwej 

gospodarki wodami opadowymi – lokalizacja rowów odwadniających i zbiorników retencyjnych jeżeli będzie 
taka konieczność wynikała z projektu technicznego dla kanalizacji deszczowej; 

4.2.WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY: 
 Nie ustala się  
6. ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
a) odprowadzenie wód opadowych  – powierzchniowo do gruntu; 
b) odprowadzenie odpadów stałych: po segregacji wg grup asortymentowych muszą być zagospodarowane 

przez specjalistyczne przedsiębiorstwo. 
7. ZASADY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ: 
a) obsługa komunikacyjna w oparciu o drogi gminne i wewnętrzne, na warunkach określonych przez zarządcę 

sieci i drogi; 
b) nie dopuszcza się lokalizacji miejsc postojowych; 

7. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
a) patrz: ustalenia ogólne §3 pkt.2.; 
b) powierzchnia biologicznie czynna – min 95%; 

8. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
patrz ustalenia ogólne paragraf 3 pkt.1. 

9.USTALENIA DOTYCZĄCE TERENÓW REKREACYJNYCH  I SŁUŻĄCYCH DO REALIZACJI IMPREZ 
MASOWYCH: 
Nie ustala się. 

10.USTALENIA DOTYCZĄCE WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
Nie ustala się. 

11.ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW CHRONIONYCH PRZEPISAMI SZCZEGÓŁOWYMI: 
     Nie ustala się. 

12.  STAWKA PROCENTOWA , NA PODSTAWIE KTÓREJ USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W  ART. 
36 UST. 4     - nie  dotyczy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik UrzCdowy
Województwa Pomorskiego Nr 13 — 976 —

 
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA DLA CZEŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO POTUŁY, GMINA 

STĘŻYCA 
 

1. NUMER I SYMBOL JEDNOSTKI  LUB TERENU 
URBANISTYCZNEGO: 

 
3.2.7. ZL 

2. FUNKCJA LUB STREFA 
Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI 
PODSTAWOWEJ: 

2.1. Funkcja podstawowa:  

     Tereny leśne 

2.2. Funkcja uzupełniająca: 

Nie ustala się  

3. FUNKCJA TYMCZASOWA: Nie ustala się. 

4. WARUNKI URBANISTYCZNE I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY: 
a) zakaz zabudowy za wyjątkiem obiektów związanych z gospodarka leśna na podstawie przepisów 

szczególnych; 
b) dopuszcza się gospodarkę leśną zgodnie z operatami urządzeniowymi lasu; 
5. ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
a)  nie ustala się; 
6. ZASADY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ: 
a)  w oparciu o drogi dojazdowe i wewnętrzne. 

7. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
a) nie dopuszcza się wyłączania terenów leśnych z produkcji leśnej; 
b) dopuszcza się podział prywatnych terenów leśnych i dołączenie ich do sąsiednich działek zgodnie z 

załącznikiem graficznym do uchwały; 

8. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
patrz ustalenia ogólne paragraf 3 pkt.1. 

9.USTALENIA DOTYCZĄCE TERENÓW REKREACYJNYCH I SŁUŻĄCYCH DO REALIZACJI IMPREZ 
MASOWYCH: 

 Nie ustala się. 

10. USTALENIA DOTYCZĄCE WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI 
PUBLICZNYCH: 
Nie ustala się. 

11. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW CHRONIONYCH PRZEPISAMI SZCZEGÓŁOWYMI: 
 Nie ustala się. 

12. STAWKA PROCENTOWA , NA PODSTAWIE KTÓREJ USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W  ART. 
36 UST. 4     - nie dotyczy 

 
 
 

4. Strefa rekreacji indywidualnej. 

4.1. tereny zabudowy rekreacyjnej. 
 

 
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA DLA CZEŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO POTUŁY, GMINA 

STĘŻYCA 
 

1. NUMER I SYMBOL JEDNOSTKI LUB TERENU 
URBANISTYCZNEGO: 

 
4.1.1.  MN 

2. FUNKCJA  Z WYSZCZEGÓLNIENIEM 
FUNKCJI PREFEROWANEJ: 1.   Funkcja podstawowa:  

zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna,  

2.   Funkcja uzupełniająca:  

Usługi i handel 

 

Poz. 330
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3. FUNKCJA TYMCZASOWA Nie ustala się. 

4.1.WARUNKI URBANISTYCZNE: 
a) nowa zabudowa jako zabudowa  mieszkaniowa wolnostojąca;   
b) dopuszcza się zachowanie istniejących obiektów, przy rozbudowie lub przebudowie należy dostosować się 

do warunków jak dla nowej zabudowy, 
c) dopuszcza się podział na nowe działki nie mniejsze niż 1000 m2; 
d) dopuszcza się budowę budynków pomocniczych jako wolnostojących lub połączonych w zespół       z 

zabudową mieszkaniową; 

4.2. WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY: 
a) dopuszczalna wysokość budynku głównego, licząc od poziomu terenu przy wejściu do budynku do 

najwyższego punktu kalenicy budynków  – maksymalnie 9,0m;   
b) dopuszczalna wysokość zabudowy pomocniczej – maksymalnie 8,0m;  
c) dopuszcza się podpiwniczenie budynków; 
d) dopuszczalna maksymalna wysokość poziomu posadzki parteru: 0,60m; 
e) dopuszczalna ilość kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne w tym 

poddasze użytkowe; 
f) należy kolorystykę elewacji dostosować do historycznych uwarunkowań: dopuszcza się na elewacjach cegłę 

ceramiczną, drewno lub tynk w odcieniach ciepłych pasteli lub nawiązujących do kolorów cegły lub drewna; 
g) budynek główny należy lokalizować równolegle do krawędzi drogi; 
h) dopuszczalne rodzaje dachów: dachy strome o symetrycznym kącie nachylenia połaci dachowych; 
i) dachy wyłącznie dwuspadowe o  kątach nachylenia: 350 - 450; 
j) rodzaj pokrycia dachu: zastosować ten sam rodzaj pokrycia dachu dla całej nieruchomości. Zalecane 

zastosowanie dachówki ceramicznej lub materiałów dachówkopodobnych w odcieniach zbliżonych do brązu, 
grafitu lub czerwieni; 

k) powierzchnia zabudowy : maksymalnie 25% pokrycia działki zabudową,  
l) nieprzekraczalna linia zabudowy wolnostojącej w odległości 6,0 m (zgodnie z załącznikiem graficznym nr 3  

do uchwały)  od linii rozgraniczających dróg  gminnych i wewnętrznych; 
m) nieprzekraczalna linia zabudowy wyznaczona zgodnie z załącznikiem graficznym nr 3 do uchwały; 

Poz. 330

5.   ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
      Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3 pkt.4., 
6.   ZASADY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ: 
a) obsługa komunikacyjna w oparciu o drogi: gminne i wewnętrzne, dopuszcza się jeden wjazd na działkę; 
b) miejsca parkingowe wynikające z programu inwestycji należy przewidzieć w ramach własności 

nieruchomości, z założeniami: 1 mp/1 mieszkanie; 

7.  ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
a) Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3 pkt.2., 
b) należy pozostawić przynajmniej 50 % powierzchni jako biologicznie czynnej; 
c) należy zachować istniejące zadrzewienia; 

8. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
     patrz ustalenia ogólne paragraf 3 pkt.1. 

9. USTALENIA DOTYCZĄCE TERENÓW REKREACYJNYCH  I SŁUŻĄCYCH DO REALIZACJI IMPREZ 
MASOWYCH: 

 Nie ustala się. 

10. USTALENIA DOTYCZĄCE WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI 
PUBLICZNYCH: 
Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3 pkt.3., 

11. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW CHRONIONYCH PRZEPISAMI SZCZEGÓŁOWYMI: 
 Nie ustala się. 

13.STAWKA PROCENTOWA , NA PODSTAWIE KTÓREJ USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W  ART. 
36 UST. 4     - 15% 
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MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA DLA CZEŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO POTUŁY, GMINA 

STĘŻYCE 
 

1. NUMER I SYMBOL JEDNOSTKI LUB TERENU 
URBANISTYCZNEGO: 

 
4.1.2.  MR 

2. FUNKCJA  Z WYSZCZEGÓLNIENIEM 
FUNKCJI PREFEROWANEJ: 1.   Funkcja podstawowa:  

Zabudowa rekreacyjna 

2.   Funkcja uzupełniająca:  

Nie ustala się 

 
3. FUNKCJA TYMCZASOWA Nie ustala się. 

4.1.WARUNKI URBANISTYCZNE: 
a) zabudowa  wolnostojąca;   
b) dopuszcza się zachowanie istniejących obiektów nie spełniających obowiązujących przepisów (zaznaczone 

na załączniki graficznym nr 3 do uchwały), dopuszcza się remonty kapitalne i modernizacje obiektów przy 
zachowaniu istniejącej powierzchni zabudowy, 

c) dopuszcza się zachowanie istniejących podziałów działek; 
d) dopuszcza się podział na nowe działki nie mniejszy niż 800m2; 
e) dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy nie spełniającej wymogów niniejszej uchwały; 
f) dopuszcza się wydzielenie drogi wewnętrznej o szerokości min 8,0 m w liniach rozgraniczających; 

4.2.WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY DLA NOWYCH OBIEKTÓW: 
a) dopuszczalna wysokość budynku głównego, licząc od poziomu terenu przy wejściu do budynku do 

najwyższego punktu kalenicy budynków  – maksymalnie 8,0m;   
b) dopuszczalna wysokość zabudowy pomocniczej – maksymalnie 6,0m;  
c) dopuszcza się podpiwniczenie budynków; 
d) dopuszczalna maksymalna wysokość poziomu posadzki parteru: 0,60m; 
e) dopuszczalna ilość kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne w Tymo 

poddasze użytkowe; 
f) dopuszczalne rodzaje dachów: dachy strome o symetrycznym kącie nachylenia połaci dachowych; 
g) dachy wyłącznie dwuspadowe o  kątach nachylenia: 350 - 450 ; 
h) należy kolorystykę elewacji dostosować do historycznych uwarunkowań: dopuszcza się na elewacjach cegłę 

ceramiczną, drewno lub tynk w odcieniach ciepłych pasteli lub nawiązujących do kolorów cegły lub drewna; 
i) rodzaj pokrycia dachu: zastosować ten sam rodzaj pokrycia dachu dla całej nieruchomości. Zalecane 

zastosowanie dachówki ceramicznej lub materiałów dachówkopodobnych w odcieniach zbliżonych do brązu, 
grafitu lub czerwieni; 

j) powierzchnia zabudowy : maksymalnie 20% pokrycia działki zabudową,  
k) nieprzekraczalna linia zabudowy wolnostojącej w odległości 6,0 m (zgodnie z załącznikiem graficznym do 

uchwały)  od linii rozgraniczających dróg  gminnych i wewnętrznych; 
l) nieprzekraczalna linia zabudowy wolnostojącej w odległości 12,0 m (zgodnie z załącznikiem graficznym do 

uchwały)  od krawędzi lasu; 
m) strefa ochronna od linii średniego napięcia w odległości 7,5 m od osi słupa, dopuszcza się likwidację strefy po 

przebudowie sieci energetycznej i okablowaniu; 
5.   ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
      Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3 pkt.4., 
6.   ZASADY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ: 
a) obsługa komunikacyjna w oparciu o drogi: gminne i wewnętrzne, dopuszcza się jeden wjazd na działkę; 
b) miejsca parkingowe wynikające z programu inwestycji należy przewidzieć w ramach własności 

nieruchomości, z założeniami: 1 mp/1 mieszkanie; 

7.  ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
a) Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3 pkt.2., 
b) należy pozostawić przynajmniej 70 % powierzchni jako biologicznie czynnej; 

8. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
    patrz ustalenia ogólne paragraf 3 pkt.1. 

9. USTALENIA DOTYCZĄCE TERENÓW REKREACYJNYCH  I SŁUŻĄCYCH DO REALIZACJI IMPREZ 
MASOWYCH: 

 Nie ustala się. 

Poz. 330
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10. USTALENIA DOTYCZĄCE WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI 
PUBLICZNYCH: 
Nie ustala się. 

11. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW CHRONIONYCH PRZEPISAMI SZCZEGÓŁOWYMI: 
 Nie ustala się. 

12.STAWKA PROCENTOWA , NA PODSTAWIE KTÓREJ USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W  ART. 
36 UST. 4     - 15% 

 

 
 

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA DLA CZEŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO POTUŁY, GMINA 
STĘŻYCA 

 
1. NUMER I SYMBOL JEDNOSTKI 

URBANISTYCZNEJ 
 

4.1.3 ZL 

2. FUNKCJA LUB STREFA 
Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI 
PODSTAWOWEJ: 

2.1. Funkcja podstawowa:  

     Tereny leśne 

2.2. Funkcja uzupełniająca: 

Nie ustala się  

3. FUNKCJA TYMCZASOWA: Nie ustala się. 

4. WARUNKI URBANISTYCZNE I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY: 
a) zakaz zabudowy za wyjątkiem obiektów związanych z gospodarka leśna na podstawie przepisów 

szczególnych; 
b) dopuszcza się gospodarkę leśną zgodnie z operatami urządzeniowymi lasu; 
5. ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
a)  nie ustala się; 
6. ZASADY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ: 
a)  w oparciu o drogi dojazdowe i wewnętrzne. 

7. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
a) Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3 pkt.2., 
b) nie dopuszcza się wyłączania terenów leśnych z produkcji leśnej; 
c) dopuszcza się podział prywatnych terenów leśnych i dołączenie ich do sąsiednich działek zgodnie z 

załącznikiem graficznym do uchwały; 

8. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
Nie ustala się. 

9.USTALENIA DOTYCZĄCE TERENÓW REKREACYJNYCH  I SŁUŻĄCYCH DO REALIZACJI IMPREZ 
MASOWYCH: 

 Nie ustala się. 

10. USTALENIA DOTYCZĄCE WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI 
PUBLICZNYCH: 
Nie ustala się. 

11. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW CHRONIONYCH PRZEPISAMI SZCZEGÓŁOWYMI: 
 Nie ustala się. 

13. STAWKA PROCENTOWA , NA PODSTAWIE KTÓREJ USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W  ART. 
36 UST. 4     - nie dotyczy  
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4.2. Tereny zabudowy rekreacyjnej. 
 

 
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA DLA CZEŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO POTUŁY, GMINA 

STĘŻYCE 
 

4. NUMER I SYMBOL JEDNOSTKI LUB TERENU 
URBANISTYCZNEGO: 

 
4. 2.  MR 

5. FUNKCJA  Z WYSZCZEGÓLNIENIEM 
FUNKCJI PREFEROWANEJ: 1.   Funkcja podstawowa:  

Zabudowa rekreacyjna 

2.   Funkcja uzupełniająca:  

Nie ustala się 

 
6. FUNKCJA TYMCZASOWA Nie ustala się. 

4.1.WARUNKI URBANISTYCZNE: 
g) zabudowa  wolnostojąca;   
a) dopuszcza się zachowanie istniejących obiektów nie spełniających obowiązujących przepisów (zaznaczone 

na załączniki graficznym nr 3 do uchwały), dopuszcza się remonty kapitalne                  i modernizacje 
obiektów przy zachowaniu istniejącej powierzchni zabudowy, 

b) dopuszcza się zachowanie istniejących podziałów działek; 
c) dopuszcza się podział na nowe działki nie mniejszy niż 800m2; 
d) dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy nie spełniającej wymogów niniejszej uchwały; 
e) dopuszcza się wydzielenie drogi wewnętrznej o szerokości min 8,0 m w liniach rozgraniczających; 

4.2.WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY DLA NOWYCH OBIEKTÓW: 
a) dopuszczalna wysokość budynku głównego, licząc od poziomu terenu przy wejściu do budynku do 

najwyższego punktu kalenicy budynków  – maksymalnie 8,0m;   
b) dopuszczalna wysokość zabudowy pomocniczej – maksymalnie 6,0m;  
c) dopuszcza się podpiwniczenie budynków; 
d) dopuszczalna maksymalna wysokość poziomu posadzki parteru: 0,60m; 
e) dopuszczalna ilość kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne w Tymo 

poddasze użytkowe; 
f) dopuszczalne rodzaje dachów: dachy strome o symetrycznym kącie nachylenia połaci dachowych; 
g) dachy wyłącznie dwuspadowe o  kątach nachylenia: 350 - 450 ; 
h) należy kolorystykę elewacji dostosować do historycznych uwarunkowań: dopuszcza się na elewacjach cegłę 

ceramiczną, drewno lub tynk w odcieniach ciepłych pasteli lub nawiązujących do kolorów cegły lub drewna; 
i) rodzaj pokrycia dachu: zastosować ten sam rodzaj pokrycia dachu dla całej nieruchomości. Zalecane 

zastosowanie dachówki ceramicznej lub materiałów dachówkopodobnych w odcieniach zbliżonych do brązu, 
grafitu lub czerwieni; 

j) powierzchnia zabudowy : maksymalnie 20% pokrycia działki zabudową,  
k) nieprzekraczalna linia zabudowy wolnostojącej w odległości 6,0 m (zgodnie z załącznikiem graficznym do 

uchwały)  od linii rozgraniczających dróg  gminnych i wewnętrznych; 
l) nieprzekraczalna linia zabudowy wolnostojącej w odległości 12,0 m (zgodnie z załącznikiem graficznym do 

uchwały)  od krawędzi lasu; 
5.   ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
      Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3 pkt.4., 
6.   ZASADY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ: 
a) obsługa komunikacyjna w oparciu o drogi: gminne i wewnętrzne, dopuszcza się jeden wjazd na działkę; 
b) miejsca parkingowe wynikające z programu inwestycji należy przewidzieć w ramach własności 

nieruchomości, z założeniami: 1 mp/1 mieszkanie; 

7.  ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
a) Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3 pkt.2., 
b) należy pozostawić przynajmniej 70 % powierzchni jako biologicznie czynnej; 

8. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
    patrz ustalenia ogólne paragraf 3 pkt.1. 

9. USTALENIA DOTYCZĄCE TERENÓW REKREACYJNYCH  I SŁUŻĄCYCH DO REALIZACJI IMPREZ 
MASOWYCH: 

 Nie ustala się. 

10. USTALENIA DOTYCZĄCE WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI 
PUBLICZNYCH: 
Nie ustala się. 
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11. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW CHRONIONYCH PRZEPISAMI SZCZEGÓŁOWYMI: 
 Nie ustala się. 

12.STAWKA PROCENTOWA , NA PODSTAWIE KTÓREJ USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W  ART. 
36 UST. 4     - 15% 

 
4.3. Tereny zabudowy zagrodowej. 
 

 
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA DLA CZEŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO POTUŁY, GMINA 

STĘŻYCA 
 

1. NUMER I SYMBOL JEDNOSTKI LUB TERENU 
URBANISTYCZNEGO 4.3. 

RM 

2. FUNKCJA  Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI 
PREFEROWANEJ: 2.1. Funkcja podstawowa: 

Zagroda rolnicza poza zwarta zabudową 

2.2. Funkcja uzupełniająca: 

Zabudowa mieszkaniowa,  

Usługi  

3. FUNKCJA TYMCZASOWA: Nie ustala się. 

4.1.WARUNKI URBANISTYCZNE: 
a) dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy z możliwością ich rozbudowy i modernizacji; wskazana 

rehabilitacja i uporządkowanie siedliska do form nawiązujących do budynków i zagrody tradycyjnej, 
b) nowe obiekty powinny powstawać jako uzupełnienie istniejącej zabudowy z wytworzeniem wewnętrznego 

dziedzińca, 
c) dopuszcza się adaptację budynków istniejących na cele usług w tym usług agroturystycznych; 
d) dopuszcza się lokalizację budynków pomocniczych jako wolnostojących lub w zespole z budynkiem 

mieszkalnym; 

4.2.WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY: 
a) dopuszczalna wysokość zabudowy mieszkaniowej, licząc od poziomu terenu do najwyższego punktu kalenicy 

budynków – maksymalnie 9,0m;   
b) dopuszczalna wysokość zabudowy pomocniczej – maksymalnie 12,0m;  
c) dopuszcza się podpiwniczenie budynków; 
d) dopuszczalna maksymalna wysokość poziomu posadzki parteru: 0,60m; 
e) dopuszczalna ilość kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne w tym 

poddasze użytkowe; 
f) należy kolorystykę elewacji dostosować do historycznych uwarunkowań: dopuszcza się na elewacjach cegłę 

ceramiczną, drewno lub tynk w odcieniach ciepłych pasteli lub nawiązujących do kolorów cegły lub drewna; 
g) dopuszczalne rodzaje dachów: dachy strome o symetrycznym kącie nachylenia połaci dachowych; 
h) dachy  o  kątach nachylenia: 350 -  450; 
i) rodzaj pokrycia dachu:  
j) dla zabudowy mieszkaniowej i usługowej : zastosowanie dachówki ceramicznej lub materiałów 

dachówkopodobnych w odcieniach zbliżonych do brązu, grafitu lub czerwieni; 
k) dla zabudowy pomocniczej: dopuszcza się zastosowanie innych materiałów pokrycia dachu                w 

kolorach zbliżonych do brązu, grafitu, szarości lub czerwieni; 
l) powierzchnia zabudowy : maksymalnie 25% pokrycia przestrzeni wyznaczonej pod zagrodę;  
m) podział na nowe działki – min 1000m2; 
n) nieprzekraczalna linia zabudowy wolnostojącej (zgodnie z załącznikiem graficznym  nr 1 do uchwały); 
o) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 12,0 m od terenów leśnych; 
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5.   ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
a) Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3 pkt.4. 
b) gospodarka odpadami:  
- odprowadzenie odpadów stałych: 
- należy segregować według grup asortymentowych; 
- odpady komunalne winny być składowane oddzielnie od odpadów technologicznych; 
- odpady poprodukcyjne należy przechowywać w szczelnych pojemnikach, wskazane jest zagospodarowanie ich 

poprzez przetworzenie na surowce wtórne; 
- odpady zanieczyszczone ropopochodnymi należy gromadzić w szczelnych; oznakowanych pojemnikach 

ustawionych na szczelnych fundamentach i okresowo opróżniane przez specjalistyczne przedsiębiorstwo; 

6.   ZASADY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ: 
a) obsługa komunikacyjna w oparciu o drogi: gminne i wewnętrzne, dopuszcza się dwa wjazdy na działkę; 
b) miejsca parkingowe wynikające z programu inwestycji należy przewidzieć w ramach własności nieruchomości, 

z założeniami: 1 mp/1 mieszkanie, dla funkcji usługowych należy dodatkowo zabezpieczyć 2mp/100m2 
powierzchni użytkowej; 

7. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
a) patrz ustalenia ogólne paragraf 3 pkt.2. 
b) należy pozostawić przynajmniej 50 % powierzchni jako biologicznie czynnej, 

8. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
patrz ustalenia ogólne paragraf 3 pkt.1. 

9. USTALENIA DOTYCZĄCE TERENÓW REKREACYJNYCH I SŁUŻĄCYCH DO REALIZACJI IMPREZ 
MASOWYCH: 

 Nie ustala się. 

10.  USTALENIA DOTYCZĄCE WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: 
a) patrz ustalenia ogólne paragraf 3 pkt.3. 

11.  ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW CHRONIONYCH PRZEPISAMI SZCZEGÓŁOWYMI: 
 Nie ustala się. 

12.  STAWKA PROCENTOWA , NA PODSTAWIE KTÓREJ USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA  W  ART. 
36 UST. 4     - 15% 

 
 

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA DLA CZEŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO POTUŁY, GMINA 
STĘŻYCA 

 
1. NUMER I SYMBOL JEDNOSTKI 

URBANISTYCZNEJ 
 

4.4. ZL 

2. FUNKCJA LUB STREFA 
Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI 
PODSTAWOWEJ: 

2.1. Funkcja podstawowa:  

     Tereny leśne 

2.2. Funkcja uzupełniająca: 

Nie ustala się  

3. FUNKCJA TYMCZASOWA: Nie ustala się. 

4. WARUNKI URBANISTYCZNE I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY: 
a) zakaz zabudowy za wyjątkiem obiektów związanych z gospodarka leśna na podstawie przepisów 

szczególnych; 
b) dopuszcza się gospodarkę leśną zgodnie z operatami urządzeniowymi lasu; 
5. ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
a)  nie ustala się; 
6. ZASADY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ: 
a)  w oparciu o drogi dojazdowe i wewnętrzne. 
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7. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
a) Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3 pkt.2., 
b) nie dopuszcza się wyłączania terenów leśnych z produkcji leśnej; 
c) dopuszcza się podział prywatnych terenów leśnych i dołączenie ich do sąsiednich działek zgodnie z 

załącznikiem graficznym do uchwały; 

8. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
Nie ustala się. 

9.USTALENIA DOTYCZĄCE TERENÓW REKREACYJNYCH  I SŁUŻĄCYCH DO REALIZACJI IMPREZ 
MASOWYCH: 

 Nie ustala się. 

10. USTALENIA DOTYCZĄCE WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI 
PUBLICZNYCH: 
Nie ustala się. 

11. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW CHRONIONYCH PRZEPISAMI SZCZEGÓŁOWYMI: 
 Nie ustala się. 

13. STAWKA PROCENTOWA , NA PODSTAWIE KTÓREJ USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W  ART. 
36 UST. 4     - nie dotyczy 

 
 

 
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA DLA CZEŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO POTUŁY, GMINA 

STĘŻYCA 
 

1. NUMER I SYMBOL: 4.5.  
Ws 

2. FUNKCJA LUB STREFA 
Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI 
PODSTAWOWEJ: 

2.1. Funkcja podstawowa:  

      Tereny wód powierzchniowych 

2.2. Funkcja uzupełniająca: 

Nie ustala się 

3. FUNKCJA TYMCZASOWA: Nie ustala się. 

3. WARUNKI URBANISTYCZNE I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY: 
a) zakaz zabudowy; 
b) dopuszcza się regulacje brzegów wodnych, budowę pomostów, przepustów, umocnienia; preferowane 

materiały naturalne: kamień, drewno, faszyna; 
4. ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 

Nie ustala się. 
5. ZASADY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ: 
a)     w oparciu o drogi dojazdowe i wewnętrzne. 

7. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
a) patrz ustalenia ogólne paragraf 2 pkt.3. 

8. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
Nie ustala się. 

9. USTALENIA DOTYCZĄCE TERENÓW REKREACYJNYCH  I SŁUŻĄCYCH DO REALIZACJI IMPREZ 
MASOWYCH: 

 Nie ustala się. 

10. USTALENIA DOTYCZĄCE WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI 
PUBLICZNYCH: 
Nie ustala się. 

11. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW CHRONIONYCH PRZEPISAMI SZCZEGÓŁOWYMI: 
 Nie ustal się. 
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12. STAWKA PROCENTOWA , NA PODSTAWIE KTÓREJ USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ  MOWA W  ART. 
36 UST. 4     - nie dotyczy 

 

4.6. Tereny produkcji rolnej. 
 

 
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA DLA CZEŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO POTUŁY, GMINA 

STĘŻYCA 
 

1. NUMER I SYMBOL JEDNOSTKI 
URBANISTYCZNEJ: 

4.6.  
R 

2. FUNKCJA LUB STREFA 
Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI 
PODSTAWOWEJ: 

2.1. Funkcja podstawowa:  

      Tereny produkcji rolnej – enklawy rolne 

2.2. Funkcja uzupełniająca: 

Zalesienia , infrastruktura techniczna 

3. FUNKCJA TYMCZASOWA: Nie ustala się. 

4.1. WARUNKI URBANISTYCZNE: 
a) dopuszcza się zalesienia gleb najsłabszych klasy V i VI; 
b) dopuszcza się lokalizację zagrody rolniczej na terenach bezpośrednio skomunikowanych z drogą publiczną o 

powierzchni nie mniejszej niż 1ha zwartej powierzchni; 
c) dopuszcza się wprowadzenie usług agroturystycznych w zabudowie zagrodowej;  
d) minimalna powierzchnia terenu  przeznaczonego  pod zagrodę -  2000 m2; 

4.2. WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY: 
a) dopuszczalna wysokość zabudowy mieszkaniowej, licząc od poziomu terenu do najwyższego punktu 

kalenicy budynków – maksymalnie 9,0m;   
b) dopuszczalna wysokość zabudowy pomocniczej – maksymalnie 12,0m;  
c) dopuszcza się podpiwniczenie budynków; 
d) dopuszczalna maksymalna wysokość poziomu posadzki parteru: 0,60m; 
e) dopuszczalna ilość kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne w tym 

poddasze użytkowe; 
f) należy kolorystykę elewacji dostosować do historycznych uwarunkowań: dopuszcza się na elewacjach cegłę 

ceramiczną, drewno lub tynk w odcieniach ciepłych pasteli lub nawiązujących do kolorów cegły lub drewna; 
g) dopuszczalne rodzaje dachów: dachy strome o symetrycznym kącie nachylenia połaci dachowych; 
h) dachy  o  kątach nachylenia: 350 -  450; 
i) rodzaj pokrycia dachu:  
j) dla zabudowy mieszkaniowej : zastosowanie dachówki ceramicznej lub materiałów dachówkopodobnych w 

odcieniach zbliżonych do brązu, grafitu lub czerwieni; 
k) dla zabudowy pomocniczej: dopuszcza się zastosowanie innych materiałów pokrycia dachu             w 

kolorach zbliżonych do brązu, grafitu, szarości lub czerwieni; 
l) powierzchnia zabudowy : maksymalnie 20% pokrycia przestrzeni wyznaczonej pod zagrodę;  
m) nieprzekraczalna linia zabudowy wolnostojącej w odległości 6,0m od linii rozgraniczających 

z drogami  (zgodnie z załącznikiem graficznym do uchwały); 
n) strefa ochronna od linii średniego napięcia w odległości 7,5 m od osi słupa w obie strony; 
o) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 12,0 m od terenów leśnych; 
p) dopuszcza się podział na nowe działki o powierzchni min 1ha; 
5.    ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 

Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3 pkt.4. 
6.   ZASADY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ: 
a) obsługa komunikacyjna w oparciu o drogi: gminne i wewnętrzne, dopuszcza się jeden wjazd na działkę; 
b) miejsca parkingowe wynikające z programu inwestycji należy przewidzieć w ramach własności 

nieruchomości, z założeniami: 1 mp/1 mieszkanie; 

7. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
a) patrz ustalenia ogólne paragraf 3 pkt.2. 

8. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
patrz ustalenia ogólne paragraf 3 pkt.1. 

9. USTALENIA DOTYCZĄCE TERENÓW REKREACYJNYCH  I SŁUŻĄCYCH DO REALIZACJI IMPREZ 
MASOWYCH: 

 Nie ustala się. 
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10. USTALENIA DOTYCZĄCE WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI 
PUBLICZNYCH: 

b) patrz ustalenia ogólne paragraf 3 pkt.3. 

11. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW CHRONIONYCH PRZEPISAMI SZCZEGÓŁOWYMI: 
 Nie ustal się. 

12. STAWKA PROCENTOWA , NA PODSTAWIE KTÓREJ USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W  ART. 
36 UST. 4     - 15% 

 

5. Linowe tereny obsługi komunikacji i infrastruktury; 
 
 

5.1. Tereny kolejowe. 
 

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA DLA CZEŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO POTUŁY, GMINA 
STĘŻYCA 

 
1. NUMER I SYMBOL JEDNOSTKI 

URBANISTYCZNEJ 
5.1.1. TK 

2. FUNKCJA  Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI 
PREFEROWANEJ: 2.1. Funkcja podstawowa: 

Tereny infrastruktury i urządzeń kolei obszar 
zamknięty 

2.2. Funkcja uzupełniająca: 

Usługi i urządzenia towarzyszące 

 
5.2. Tereny komunikacji. 

 
 

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA DLA CZEŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO POTUŁY, GMINA 
STĘŻYCA 

 
1. NUMER I NAZWA DROGI 

5.2.1.;  KD- L 

2. FUNKCJA  Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI 
PREFEROWANEJ. 

Droga publiczna – lokalna (droga powiatowa) 

3. FUNKCJA ISTNIEJĄCA DOPUSZCZALNA DO 
ZACHOWANIA. 

Nie ustala się. 

4. MINIMALNA SZEROKOŚĆ W LINIACH 
ROZGRANICZAJĄCYCH. 

Minimalnie 15,0 m  

5. PARKINGI.  Nie dopuszcza się miejsca postojowe 
6.   WARUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA. 
a) Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3 pkt.2; 
7.   WARUNKI KONSERWATORSKIE. 
      Nie ustala się. 
8.   USTALENIA INNE. 
      Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3. 
                  

 
 

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA DLA CZEŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO POTUŁY, GMINA 
STĘŻYCA 

 
1. NUMER I NAZWA DROGI 

5.2.2.;  KD- L 
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2. FUNKCJA  Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI 
PREFEROWANEJ. 

Droga publiczna – lokalna (droga powiatowa) 

3. FUNKCJA ISTNIEJĄCA DOPUSZCZALNA DO 
ZACHOWANIA. 

Nie ustala się. 

4. MINIMALNA SZEROKOŚĆ W LINIACH 
ROZGRANICZAJĄCYCH. 

Docelowo – 15,0 m 
Dopuszcza się zachowanie istniejących linii 

rozgraniczających na obszarze zwartej 
zabudowy i w terenach leśnych  

5. PARKINGI.  Nie dopuszcza się miejsca postojowe 
6.   WARUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA. 

Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3 pkt.2; 
7.   WARUNKI KONSERWATORSKIE. 
      Nie ustala się. 
8.   USTALENIA INNE. 
      Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3. 
 
 

 
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA DLA CZEŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO POTUŁY, GMINA 

STĘŻYCA 

 
1. NUMER I NAZWA DROGI 

5.3.1.; 5.3.2..;  KD  - D 

2. FUNKCJA  Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI 
PREFEROWANEJ.  

Droga dojazdowa publiczna 

3. FUNKCJA ISTNIEJĄCA DOPUSZCZALNA DO 
ZACHOWANIA. 

Nie ustala się. 

4. MINIMALNA SZEROKOŚĆ W LINIACH 
ROZGRANICZAJĄCYCH. 

Docelowo -  10,0 m 
Dopuszcza się zachowanie istniejących linii 

rozgraniczających na obszarze zwartej 
zabudowy i w terenach leśnych 

5. PARKINGI. Dopuszcza się miejsca postojowe 
6.   WARUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA. 
a) Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3 pkt.2; 
7.   WARUNKI KONSERWATORSKIE. 
      Nie ustala się. 
8.   USTALENIA INNE. 
a) dopuszcza się w liniach rozgraniczających drogi przeprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej; 
b) Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3. 
 

 
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA DLA CZEŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO POTUŁY, GMINA 

STĘŻYCA 

 
1. NUMER I NAZWA DROGI 

5.4.19.   KDW 

2. FUNKCJA  Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI 
PREFEROWANEJ. 

Droga wewnętrzna 

3. FUNKCJA ISTNIEJĄCA DOPUSZCZALNA DO 
ZACHOWANIA. 

Nie ustala się. 

4. MINIMALNA SZEROKOŚĆ W LINIACH 
ROZGRANICZAJĄCYCH. 

Docelowo drogi  - 10,0 m;  
Dopuszcza się zachowanie istniejących linii 

rozgraniczających na obszarze zwartej 
zabudowy i w terenach leśnych 

5. PARKINGI. Dopuszcza się miejsca postojowe 
6.   WARUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA. 
a) Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3 pkt.2; 
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7.   WARUNKI KONSERWATORSKIE. 
      Nie ustala się. 
8.   USTALENIA INNE. 
a) dopuszcza się w liniach rozgraniczających drogi przeprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej; 
b) Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3. 

 
 

 
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA DLA CZEŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO POTUŁY, GMINA 

STĘŻYCA 

 
1. NUMER I NAZWA DROGI 

 5.4.20.;5.4.21; 5.4.24.; 5.4.32. KDW 

2. FUNKCJA  Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI 
PREFEROWANEJ. 

Droga wewnętrzna 

3. FUNKCJA ISTNIEJĄCA DOPUSZCZALNA DO 
ZACHOWANIA. 

Nie ustala się. 

4. MINIMALNA SZEROKOŚĆ W LINIACH 
ROZGRANICZAJĄCYCH. 

Docelowo drogi  - 8,0 m;  
Dopuszcza się zachowanie istniejących linii 

rozgraniczających na obszarze zwartej 
zabudowy i w terenach leśnych 

5. PARKINGI. Dopuszcza się miejsca postojowe 
6.   WARUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA. 
a. Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3 pkt.2; 
7.   WARUNKI KONSERWATORSKIE. 
      Nie ustala się. 
8.   USTALENIA INNE. 
a) dopuszcza się w liniach rozgraniczających drogi przeprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej; 
b) Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3. 

 
 

 
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA DLA CZEŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO POTUŁY, GMINA 

STĘŻYCA 

 
1. NUMER I NAZWA DROGI 

 Od 5.4.1. do 5.4.12.; 5.4.15.; 5.4.16.; 
5.4.17.; 5.4.18.;  5.4.22.; 5.4.23; 
5.4.24.; 5.4.25.;  5.4.27.; 5.4.28.; 
5.4.29.; 5.4.30.; 5.4.31.; 5.4.34. 

KDW 

2. FUNKCJA  Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI 
PREFEROWANEJ. 

Droga wewnętrzna 

3. FUNKCJA ISTNIEJĄCA DOPUSZCZALNA DO 
ZACHOWANIA. 

Nie ustala się. 

4. MINIMALNA SZEROKOŚĆ W LINIACH 
ROZGRANICZAJĄCYCH. 

Docelowo: drogi  - 6,0 m; place nawrotowe: 
12,5x12,5  

Dopuszcza się zachowanie istniejących linii 
rozgraniczających na obszarze zwartej 
zabudowy i w terenach leśnych 

5. PARKINGI. Nie dopuszcza się 
6.   WARUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA. 
a) Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3 pkt.2; 
7.   WARUNKI KONSERWATORSKIE. 
      Nie ustala się. 
8.   USTALENIA INNE. 
a) dopuszcza się w liniach rozgraniczających drogi przeprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej; 
b) Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3. 
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MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA DLA CZEŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO POTUŁY, GMINA 

STĘŻYCA 

 
1. NUMER I NAZWA DROGI 

 
5.4.13.; 5.4.14.; 5.4.26.; 5.4.33. 

KDW 

2. FUNKCJA  Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI 
PREFEROWANEJ. 

Droga wewnętrzna jako ciąg pieszo-jezdny bez 
wydzielenia pasa ruchu 

3. FUNKCJA ISTNIEJĄCA DOPUSZCZALNA DO 
ZACHOWANIA. 

Nie ustala się. 

4. MINIMALNA SZEROKOŚĆ W LINIACH 
ROZGRANICZAJĄCYCH. 

Docelowo: drogi  - 5,0 m; place nawrotowe: 
12,5x12,5  

Dopuszcza się zachowanie istniejących linii 
rozgraniczających na obszarze zwartej 
zabudowy i w terenach leśnych 

5. PARKINGI. Nie dopuszcza się 
6.   WARUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA. 
a) Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3 pkt.2; 
7.   WARUNKI KONSERWATORSKIE. 
      Nie ustala się. 
8.   USTALENIA INNE. 
a) dopuszcza się w liniach rozgraniczających drogi przeprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej; 
b) Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3. 

 

§ 5

Zobowi>zuje siC Wójta Gminy do:
1. Niezwłocznego przekazania niniejszej uchwały 

Pomorskiemu UrzCdowi Wojewódzkiemu w GdaMsku w 
celu skierowania do publikacji w Dzienniku UrzCdowym 
Województwa Pomorskiego.

2. Umieszczenia odpisu niniejszej uchwały na okres 14 dni 
na tablicy ogłoszeM UrzCdu Gminy StCcyca.

3. Umocliwienia zainteresowanym osobom wgl>du do 
dokumentów przedstawiaj>cych plan i wydawania z tych 
dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych 

im wyrysów i wypisów na zasadach okreWlonych 
w art. 30 ust. 1 wymienionej ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 6

Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni od dnia 
ogłoszenia jej w Dzienniku UrzCdowym Województwa 
Pomorskiego, za wyj>tkiem § 5 pkt 1, który wchodzi w cycie 
z dniem podjCcia uchwały.

 Przewodnicz>cy
Rady Gminy StCcyca

Stefan Literski
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   Zał>cznik nr 2
   do Uchwały Nr XIX/202/2008
   Rady Gminy StCcyca 
   z dnia 16 wrzeWnia 2008 r.
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   Zał>cznik nr 3
   do Uchwały Nr XIX/202/2008
   Rady Gminy StCcyca 
   z dnia 16 wrzeWnia 2008 r.
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   Zał>cznik nr 4
   do Uchwały Nr XIX/202/2008
   Rady Gminy StCcyca 
   z dnia 16 wrzeWnia 2008 r.



Dziennik UrzCdowy
Województwa Pomorskiego Nr 13 — 993 —

   Zał>cznik nr 5
   do Uchwały Nr XIX/202/2008
   Rady Gminy StCcyca 
   z dnia 16 wrzeWnia 2008 r.

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego obrCbu geodezyjnego Potuły w 
gminie StCcyca

ROZSTRZYGNIBCIE
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu

Udokumentowano, ce w czasie wyłocenia projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obrCbu Potuły gmina StCcyca do publicznego wgl>du oraz w 
terminie obligatoryjnym na wniesienie uwag, tj. w okresie 14 
dni od ostatniego dnia wyłocenia projektu planu do publicz-
nego wgl>du, do UrzCdu Gminy StCcyca wpłyn>ł wniosek, 
który zakwalifikowano jako uwagC do w/w projektu planu:
1) Wniosek Pana Edwarda Dera zam. Nowe Osiedle 6/1, 

83-300 Kartuzy
2. Wniosek wpłyn>ł na piWmie w trakcie wyłocenia do 

publicznego wgl>du i zakwalifikowany został jako uwaga 
do projektu Planu zgodnie z art. 17 pkt 11 i 12 oraz art. 18 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
z dnia 23 marca 2003 r.

3. Rada Gminy StCcyca na wniosek Wójta Gminy 
postanawia odrzucić uwagC jako nieuzasadnion>.

4. Integraln> czCWci> rozstrzygniCcia jest zał>cznik, w którym 
znajduje siC uzasadnienie rozstrzygniCcia wniosków.

   Zał>cznik do zał>cznika Nr 5
   do Uchwały Nr XIX/202/2008
   Rady Gminy StCcyca 
   z dnia 16 wrzeWnia 2008 r.

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego obrCbu geodezyjnego Potuły w 
gminie StCcyca

RozstrzygniCcie dot. uwag wniesionych do MZP dla 
obrCbu Potuły /projekt/

1. W czasie wyłocenia do publicznego wgl>du projektu 
MPZP dl obrCbu Potuły gmina StCcyca wpłyn>ł 1 wniosek, 
który zakwalifikowano jako uwagC do projektu planu 
miejscowego:
1) Wniosek Pana Edwarda Dera zam. Nowe Osiedle 6/1, 

83-300 Kartuzy
2. Wniosek wpłyn>ł na piWmie w trakcie wyłocenia do 

publicznego wgl>du i zakwalifikowany został jako uwaga 

do projektu Planu zgodnie z art. 17 pkt 11 i 12 oraz art. 18 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
z dnia 23 marca 2003 r.

3. Szczegółowe rozstrzygniCcie do wniosku:
1) Dnia 17.04.2008 r.. został złocony w formie pisemnej 

do UrzCdu Gminy StCcyca wniosek Pana Edwarda 
Dera zam. Nowe Osiedle 6/1, 83-300 Kartuzy.

 W piWmie tym Pan Dera nadmienia ce jest właWcicielem 
gospodarstwa o powierzchni 15ha i ce dnia 17.07.2007 r. 
złocył wniosek o budowC budynku mieszkalnego i  
gospodarczego jako siedliska rolniczego na działce 
nr 165/4. Natomiast na rysunku planu tereny jego 
nieruchomoWci przeznaczone na tereny rolnicze.

RozstrzygniCcie: Zgodnie z zapisami planu, który był przed-
miotem wyłocenia, działka nr 165/4 w Potułach lecy w Strefie 
LeWnej i oznaczona jest symbolem 1.3.R (tereny produkcji 
rolnej – enklawy rolne), dla którego to terenu okreWlono w 
karcie terenu zasady zagospodarowania w tym lokalizacji 
siedliska rolniczego na działce nie mniejszej nic 1ha, na 
terenach bezpoWrednio zlokalizowanych z drogami publicz-
nymi.
Dlatego tec uznaje siC ce wniosek Pana Dera został rozpa-
trzony pozytywnie w projekcie planu i uwaga do tego planu 
jest bezzasadna.

Wniosek zastał odrzucony.

   Zał>cznik nr 6
   do Uchwały Nr XIX/202/2008
   Rady Gminy StCcyca 
   z dnia 16 wrzeWnia 2008 r.

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego obrCbu geodezyjnego Potuły w 
gminie StCcyca

ROZSTRZYGNIBCIE
o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z 

zakresu infrastruktury technicznej, które nalec> do zadaM 
własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania

Rada Gminy w StCcycy, po zapoznaniu siC z prognoz> 
skutków ekonomicznych do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obrCbu Potuły, na 
wniosek Wójta Gminy rozstrzyga, co nastCpuje:
a) na obszarze opracowanego planu istniej> drogi publiczne 

gminne oznaczone numerami: 5.3.1.KD-D, 5.3.2. KD-D;
b) Gmina ponosi zatem skutki ekonomiczne z tytułu 

przejCcia oraz polepszenia i modernizacji dróg;
c) Teren jest uzbrojony w instalacjC wodn> i elektryczn> 

biegn>c> wzdłuc istniej>cych dróg.
d) Gmina poniesie koszty uzbrojenia w kanalizacjC 

sanitarn>.
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